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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole
osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 19.10.2017.
Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla
esityslistalla.
Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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KM Riitta Sikiön kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
valmistelija Kaisu Kortelainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien
ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.
KM Riitta Sikiön väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Reading and spelling skill
development in elementary school: Effects of minority languages and parental
home involvement on tarkastettu julkisesti 22.9.2017. Vastaväittäjä, dosentti
Elisa Poskiparta (Turun yliopisto) ja tiedekunnan edustaja yliopistonlehtori Minna
Mäkihonko puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä kasvatustieteen
tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi magna cum laude approbatur.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan
edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
KM Riitta Sikiön väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Arvosteltiin KM Riitta Sikiön väitöskirja yksimielisesti arvosanalla magna cum
laude approbatur.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO
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KL Katariina Waltzerin erityispedagogiikan alaan kuuluvan väitöskirjan
arvosteleminen
valmistelija Kaisu Kortelainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien
ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.
KL Katariina Waltzerin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Rikoksen uusijan
elämänkulku: hyvinvoinnin ja syrjäytymisen polut on tarkastettu julkisesti
13.10.2017. Vastaväittäjä, dosentti Matti Kuorelahti (Jyväskylän yliopisto) ja
tiedekunnan edustaja yliopistonlehtori Aino Äikäs puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä kasvatustieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittävät
arvosanaksi magna cum laude approbatur.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan
edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
KL Katariina Waltzerin väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Arvosteltiin KL Katariina Waltzerin väitöskirja yksimielisesti arvosanalla magna
cum laude approbatur.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO
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Päätöksen tekeminen filosofisen tiedekunnan järjestämien sivuaineiden
opiskelijavalinnan perusteista sekä valittavien opiskelijoiden määristä vuonna 2018
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 12 § mukaan filosofinen tiedekunta
järjestää opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot, päättää näiden
opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet. Terveystieteiden
tiedekunta järjestää terveystieteiden opettajankoulutuksen hoitotieteen
pääaineopiskelijoille. Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta
tiedekunnille ja oppiaineille.
Rehtori on päättänyt pedagogisten opintojen aloituspaikoista 5.10.2017.
Tutkintosäännön 13 § mukaan yliopistossa on vapaa sivuaineiden opinto-oikeus
lukuun ottamatta aloja, joissa opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta
tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta.
Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset määritellään
opetussuunnitelmassa. Sivuaineopetusta voi olla koulutusalojen välisenä
yhteistyönä sekä erikseen tietyille pääaineille soveltuvina
sivuainekokonaisuuksina. Yliopistossa voi olla muiden yliopistojen opiskelijoita,
jotka suorittavat sivuaineopintoja joustavan opinto-oikeussopimuksen
perusteella.
Liitteet ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa
https://www2.uef.fi/fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvoston-asiakirjat.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy sivuaineiden opiskelijavalinnan
perusteet 2018 liitteiden mukaisesti.
Esitän myös, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy valittavien opiskelijoiden
määrät vuonna 2018 muihin kuin pedagogisiin opintoihin oheisten liitteiden
mukaisesti. Esitän edelleen, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille
valintaperusteiden mahdolliset tarkennukset ja korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Sivuaineiden valintaperusteet vuonna 2018
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Dosentin arvon myöntäminen TT Risto Jukolle
valmistelija Ulla Hurskainen
Dnro 1051/01.01.01.02/2016
TT Risto Jukko on hakenut ekumeniikan dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon.
Dosenttihakemus on pantu vireille 1.9.2016 Itä-Suomen yliopiston filosofisessa
tiedekunnassa.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla
tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen
työhön sekä hyvä opetustaito.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi yliopistonlehtori
Minna Hietamäen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Risto Ahosen (Helsingin
yliopisto) antamaan lausuntonsa TT Risto Jukon tieteellisestä pätevyydestä
ekumeniikan dosentin arvoa varten.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet yliopistonlehtori Minna Hietamäki
ja dosentti Risto Ahonen puoltavat ekumeniikan dosentin arvon myöntämistä TT
Risto Jukolle.
Risto Jukko on suorittanut seuraavat tutkinnot: FT v. 2016 (Helsingin yliopisto);
TT v. 2001 (Helsingin ylipisto), TK v. 1994 (Helsingin yliopisto), FL v. 1993
(Helsingin yliopisto), FK v. 1986 (Helsingin yliopisto). Nykyisessä tehtävässään
Kirkkohallituksen Kirkon lähetyssihteerinä hän on toiminut vuodesta 2011 alkaen.
Aiemmin Ranskassa työskennellessään hän on toiminut seurakuntapastorina,
lähetyspastorina ja teologian luennoitsijana yht. 13 vuotta. Hakuajankohtana
Jukon julkaisuluettelossa on 2 monografia, 19 tieteellistä lehtiartikkelia ja 11
kirja-artikkelia (joista 5 vertaisarvioitu) sekä lisäksi muita julkaisuja.
Dekaani on 17.10.2017 tekemällään päätöksellä vapauttanut Risto Jukon
opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi
hakemusasiakirjoista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että TT Risto Jukko täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Jukolle ekumeniikan dosentin arvon
Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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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.
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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.

LIITTEET

PsL Petri Karkkolan CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston esitys
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Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston, kasvatustieteiden ja
psykologian osaston sekä humanistisen osaston tehtävien tehtäväalojen ja
tehtävämääritysten käsittely
valmistelija Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten
tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Seuraavien tehtävien tehtävämääritykset ovat liitteenä:
Apulaisprofessori, kasvatustiede, erityisesti matematiikan oppimisen ja
oppimisympäristöjen tutkimus, (vakinaistamispolku, Tenure Track), soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Yliopistonlehtori, erityispedagogiikka (vakanssi nro 32034), kasvatustieteiden ja
psykologian osasto
Yliopistonlehtori, venäjän kieli (vakanssi nro 30649), humanistinen osasto
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävämääritykset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Apulaisprofessori, kasvatustiede, erityisesti matematiikan oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimus, (vakinaistamispolku, Tenure Track), tehtävämääritys
ja
Yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, tehtävämääritys
ja
Yliopistonlehtori, venäjän kieli, tehtävämääritys

Joensuu 30.10.2017

sihteeri

Ulla Hurskainen

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

puheenjohtaja

Pertti Väisänen

