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Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous
Aika

keskiviikko 24.10.2018 klo 10.01–12.07

Paikka

sähköpostikokous

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
koulutussuunnittelija Anni Mäki
koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Sihteerit

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutussuunnittelija Anni Mäki
koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

(prof. Piia Seppänen)
(prof. Heikki Silvennoinen)
(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. Jonna Määttä)
(opisk. Topi Toivonen)
(opisk. Aaro Kuoppala)

1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kokoukseen on lähetetty 17.10.2018. 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 26 §:n mukaan ”Hallintoelin voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.”.
Päätös

Kokous avattiin klo 10.01 ja se todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

2. Ilmoitusasiat
Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).
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3. Vierailevan professorin arvon esittäminen professori Lisbeth Lundahlille ajalle 1.1.2019-31.12.2020
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.
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 jatkamista
professori Lisbeth Lundahlille ajalle 1.1.2019−31.12.2020. Lundahl on antanut
suostumuksensa arvon esittämiseen ko. ajalle. Lundahl on toiminut työsuhteessa laitoksen vierailevana professorina 1.1.2015 lähtien (hoito-osuus 10 %).
Hänelle on myönnetty vierailevan professorin arvo 31.12.2018 asti.
Lundahl on yksi tunnetuimpia kansainvälisen vertailevan koulutustutkimuksen
harjoittajia ja ollut mukana useissa Euroopan Unionin ja muiden tahojen rahoittamissa kansallisia koulutuspolitiikkoja ja ylikansallisten järjestöjen koulutuspolitiikkaa vertailevissa tutkimushankkeissa. Hän toimii professorina Umeån yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksella. Hän on toiminut Umeån yliopiston vararehtorina vuosina 2003−2008.
Lundahlin tutkimusalueita ovat ruotsalaisen yhteiskunnan koulutusjärjestelmän
tehtävät ja vaikutukset, sekä suurten sosiaalisten toimijoiden koulutusideologiat
ja –strategiat 1900- ja 2000-luvuilla. Viime vuosina hän on keskittynyt tutkimaan
koulutuksen muotojen ja hallinnon muutosta, etenkin koulutuksen desentralisaatio- ja deregulaatiokehitystä sekä markkinaideologian nousua nykyisessä ja koulutuksen privatisointia Ruotsissa eurooppalaista taustaa vasten. Hän on myös
erittäin merkittävä lokaalin nuorisopolitiikan ja koulun ja työelämän siirtymien ja
kytkösten tutkija sekä Euroopan uusien koulutuksen laatua kuvaavien indikaattorien tutkija.
Lundahl osallistuu aktiivisesti laitoksen tutkimushankkeisiin ja tiedekunnan jatkokoulutukseen.
Liite

2/24.10.2018 CV Lisbeth Lundahl

Valmistelija

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho

Valmistelijan päätösehdotus Johtokunta päättää tehdä rehtorille esityksen visiting professor -arvon myöntämiseksi professori Lisbeth Lundahlille ajalle 1.1.2019−31.12.2020.
Päätös

Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

4. Yliopistopedagogiikka 1 –kokonaisuuden keväällä 2019 alkavien opintojen valintaperusteiden hyväksyminen
Opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä (pj. Sara Routarinne) on käsitellyt 16.10. kokouksessaan Yliopistopedagogiikka 1 -opintojen valintaperusteet. Valintaperusteet on laadittu yliopistopedagogiikan vastuuhenkilöiden
kanssa yhteistyössä.
Turun yliopisto | Kasvatustieteiden tiedekunta
20014 Turun yliopisto
Puhelin 029 450 5000

utu.fi/edu

Pöytäkirja

13/2018

3 (5)

Yliopistopedagogiikka 1 -kokonaisuus sisältää uuden opetussuunnitelman mukaisesti opintojaksot Yliopistopedagogiikan perusteet 1 (5 op) ja Yliopistopedagogiikan perusteet 2 (5 op)/ Basics of University Pedagogy 2 (5 ECTS). Käsittelyssä olevat valintaperusteet kohdistuvat lähiopetuksena kevätlukukaudella
2019 alkaviin opintoihin. Opintoihin ehdotetaan hyväksyttäväksi vähintään 12 ja
enintään 25 opiskelijaa. Haku opintoihin järjestetään syksyllä 2018. Opinnot alkavat tammikuussa 2019.
Tulevaan valintaan ehdotetaan seuraavia muutoksia aiempiin valintaperusteisiin:
Haku järjestetään myös englanninkieliselle Yliopistopedagogiikan perusteet 2 –
opintojaksolle (Basics of University Pedagogy 2), johon hakevilta edellytetään,
että hakija on jo suorittanut Yliopistopedagogiikan perusteet 1 -opintojakson (3
op UNIPS moduuleja ja 2 op täydentävä opintojakso, tai muu vastaava suoritus).
Opintoihin ehdotetaan hyväksyttäväksi vähintään 12 ja enintään 25 opiskelijaa.
Liitteet

3/24.10.2018 Yliopistopedagogiikka 1 -opintojen valintaperusteet, keväällä 2019
alkavat opinnot

Valmistelija

koulutussuunnittelija Anni Mäki

Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy Yliopistopedagogiikka 1 -opintojen valintaperusteet liitteen
3/24.10.2018 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

5. Yliopistopedagogiikka 2 -kokonaisuuden keväällä 2019 järjestettävien opintojen valintaperusteiden hyväksyminen
Opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä (pj. Sara Routarinne) on käsitellyt 16.10. kokouksessaan Yliopistopedagogiikka 2 -opintojen valintaperusteet. Valintaperusteet on laadittu yliopistopedagogiikan vastuuhenkilöiden
kanssa yhteistyössä.
Yliopistopedagogiikka 2-kokonaisuuteen kuuluu neljä opintojaksoa. Käsittelyssä
olevat valintaperusteet kohdistuvat lähiopetuksena kevätlukukaudella 2019 järjestettäviin opintoihin Yliopisto rakenteellisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä (4 op) ja Tutkimusprosessin ohjaus (3 op).
Kummallekin opintojaksolle ehdotetaan hyväksyttäväksi vähintään 10 ja enintään 20 opiskelijaa. Haku opintoihin järjestetään syksyllä 2018.
Tulevaan valintaan ehdotetaan seuraavia muutoksia aiempiin valintaperusteisiin:
Kokonaisuuden opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.
Opintojakson Tutkimusprosessin ohjaus (3 op) voi suorittaa myös ilman aiempia
yliopistopedagogiikan opintoja.
Liitteet

4/24.10.2018 Yliopistopedagogiikka 2 -opintojen valintaperusteet, keväällä 2019
järjestettävät opinnot

Valmistelija

koulutussuunnittelija Anni Mäki
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Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy Yliopistopedagogiikka 2 -opintojen valintaperusteet liitteen
4/24.10.2018 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

6. Yliopistopedagogiikka 3 -kokonaisuuden keväällä 2019 alkavien opintojen valintaperusteiden hyväksyminen
Opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä (pj. Sara Routarinne) on käsitellyt 16.10. kokouksessaan Yliopistopedagogiikka 3 -opintojen valintaperusteet. Valintaperusteet on laadittu yliopistopedagogiikan vastuuhenkilöiden
kanssa yhteistyössä. Yhdessä yliopistopedagogiikan perusopinnot (25 op) tai
vastaavat opinnot ja Yliopistopedagogiikka 3 (35 op) tuottavat asetuksen
(A865/2005) mukaisen laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden 60 op.
Käsittelyssä olevat valintaperusteet kohdistuvat lähiopetuksena ajalla 1.1.2019–
31.12.2020 järjestettäviin opintoihin. Opintoihin ehdotetaan hyväksyttäväksi vähintään 12 ja enintään 20 opiskelijaa. Haku opintoihin järjestetään syksyllä 2018.
Opinnot alkavat tammikuussa 2019.
Tulevaan valintaan ehdotetaan seuraavia muutoksia aiempiin valintaperusteisiin:
Mikäli hakija on aikaisemmin suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op),
hän voi tulla valituksi vain jos 20 opiskelijan kiintiö ei täyty muista hakijoista.
Yliopistopedagogiikan edustajat ovat neuvotelleet näiden opintojen tarjoamisesta yhteensä neljälle (4) Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin opetusja/tai ohjaustehtävissä toimiville. Sopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Valintaperusteet tulisivat olemaan samat kuin Turun yliopiston opetus- ja/tai ohjaustehtävissä toimivilla (hakukelpoisuutena Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin opetus- ja/tai ohjaustehtävissä toimivat, joilla on suoritettuna opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot (25 op) tai vastaava kokonaisuus). Mikäli sopimus solmitaan, Turun yliopiston opettajille varataan 16 aloituspaikkaa. Mikäli
sopimusta ei solmita, Turun yliopiston kiintiö on 20 opiskelijaa. Mikäli toinen
edellä mainituista kiintiöistä jäisi vajaaksi, voidaan toiseen kiintiöön valita enemmän opiskelijoita.
Liitteet

5/24.10.2018 Yliopistopedagogiikka 3 -opintojen valintaperusteet, keväällä 2019
alkavat opinnot

Valmistelija

koulutussuunnittelija Anni Mäki

Päätösehdotus

Johtokunta hyväksyy Yliopistopedagogiikka 3 -opintojen valintaperusteet liitteen
5/24.10.2018 mukaisesti. Mikäli sopimus Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun opetus- ja/tai ohjaustehtävissä toimivien osallistumisesta näihin opintoihin solmitaan ennen 5. marraskuuta, johtokunta hyväksyy neljän (4) opiskelijan osallistumisen. Valintaperusteet tulisivat olemaan samat kuin Turun yliopiston opetus- ja/tai ohjaustehtävissä toimivilla. Mikäli sopimusta ei solmita, Turun
yliopiston kiintiö on 20 opiskelijaa.

Päätös

Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.
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7. Väittelyluvan myöntäminen KM Sanna Hirvensalolle
KM Sanna Hirvensalo on jättänyt tiedekunnalle esitarkastusta varten väittelyluvan myöntämiseksi väitöskirjaksi tarkoittamansa tutkimuksen Sosioemotionaalinen tuki luokanopettajan kokemana. Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet dosentti Päivi Pihlaja ja professori Joel Kivirauma.
Tiedekunta määräsi 19.9.2018 väitöskirjan esitarkastajiksi dosentti Kristiina Lappalaisen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Markku Jahnukaisen (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot ovat liitteinä.
KM Sanna Hirvensalolla 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

6/24.10.2018 Esitarkastuslausunto Lappalainen
7/24.10.2018 Esitarkastuslausunto Jahnukainen

Valmistelija

koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Päätösehdotus

Myönnetään väittelylupa KM Sanna Hirvensalolle.

Päätös

Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti. Ohjaajia pyydettiin huolehtimaan, että esitarkastajien kriittiset huomautukset ja korjausehdotukset otetaan huomioon työn viimeistelyssä.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja

Marja Vauras

Sihteerit

Ulla Kiviaho

Anni Mäki

Mirkka Ruotsalainen
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