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Dekaanin ehdotus PsL Petri Karkkolan ottamisesta yliopisto-opettajan, psykologia,
tehtävään
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.
Yliopisto-opettajan, psykologia (vakanssi 32152), tehtävä on sijoitettu
kasvatustieteiden ja psykologian osastoon. Psykologian yliopisto-opettajan
vakanssi perustettiin viisivuotiskaudelle 1.1.2013-31.12.2017, perusteena
psykologian oppiaineen kasvanut opetushenkilöstötarve. Tehtävää on hoitanut
määräaikaisessa työsuhteessa yliopisto-opettajan nimikkeellä PsL (2015) Petri
Karkkola 1.3.2016 alkaen. Nykyinen määräaikainen työsopimus on voimassa
31.12.2017 asti.
Yliopisto-opettajan, psykologia, tehtäviin kuuluvat opetus ja ohjaus psykologian
kandidaatti- ja maisterikoulutuksessa ja psykologian valtakunnallisen
yliopistoverkoston, Psykonetin, toimintaan osallistuminen. Lisäksi
yliopisto-opettajan tehtävänä on osallistua psykologian oppiaineen sekä osaston
muuhun toimintaan ja kehittämistyöhön.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §).
Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella
770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän
hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen
kielitaitovaatimuksiin.
Johtosäännön 32 §:n mukaan opetusansioita arvioitaessa luetaan eduksi
pedagogisten opintojen suorittaminen.
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto on esittänyt, että PsL Petri Karkkola
otetaan yliopisto-opettajan, psykologia, tehtävään 1.1.2018 lukien toistaiseksi.
Osaston esitys perusteluineen liitteenä.
Petri Karkkola on suorittanut psykologian lisensiaatin tutkinnon v. 2015
(Itä-Suomen yliopisto) ja psykologian maisterin tutkinnon v. 2007 (Joensuun
yliopisto). Hän on saanut työterveydenhuollon psykologin pätevyyden
(erikoispsykologikoulutuksen yhteydessä) v. 2015. Lisäksi hän on suorittanut
Henkilöarvioinnin asiantuntijakoulutuksen (6 op) v. 2012 (Työterveyslaitos) ja
Kivun psykologian erikoistumiskoulutuksen (30 op) v. 2010 (Psykologiainstituutti
ja Suomen kivuntutkimusyhdistys).
Karkkola on toiminut eripituisissa määräaikaisissa psykologin tehtävissä
yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hän on myös toiminut muutaman vuoden ajan
tutkimus- ja kehittämistehtävissä yksityisellä sektorilla sekä Itä-Suomen

yliopistossa palkkionsaajana. Karkkolalla on tekeillä myös väitöskirja. Karkkolan
CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio ovat liitteinä.
Petri Karkkola on antanut opetusnäytteen filosofisessa tiedekunnassa 16.6.2015
psykologian yliopisto-opettajan tehtävään. Tiedekuntaneuvosto on arvostellut
opetusnäytteen 17.6.2015 arvosanalla hyvä. Koska Karkkola on edeltäneen viiden
(5) vuoden aikana antanut hyväksytyn opetusnäytteen filosofisessa
tiedekunnassa, dekaani on päätöksellään 17.10.2017 vapauttanut PsL Petri
Karkkolan opetusnäytteen antamisesta psykologian yliopisto-opettajan tehtävään.
PsL Petri Karkkola täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että PsL Petri Karkkola otetaan
yliopisto-opettajan, psykologia (32152) tehtävään 1.1.2018 lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PsL Petri Karkkolan
ottamiseksi yliopisto-opettajan, psykologia tehtävään 1.1.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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