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Dekaanin ehdotus yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
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.
Yliopistonlehtorin, erityispedagogiikka (vakanssi 32034), tehtävä on sijoitettu
kasvatustieteiden ja psykologian osastoon. Tehtävä on ollut haettavana
16.11.2017 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä KT
Kaisa Pihlainen, KT Katariina Waltzer, KT Airi Hakkarainen ja MA Bijan Choobineh.
Tiedekuntaneuvoston 25.10.2017 (10/2017, 7 §) käsittelemän tehtäväkuvauksen
mukaan erityispedagogiikan yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu opetus- ja
ohjaustehtävät pääsääntöisesti erityispedagogiikan oppiaineessa. Lisäksi
yliopistonlehtorin tehtävänä on kehittää erityispedagogiikan alan opetusta, ohjata
opetusharjoittelua ja tutkielmia, tehdä tutkimusta, osallistua erityispedagogiikan
oppiaineen toimintaan sekä avustaa osaston toimintaan liittyvissä muissa
tehtävissä.
Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).
Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään dokumentoitua näyttöä väitöskirjatyön
jälkeisestä tutkimustoiminnasta sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset opettajan pedagogiset
opinnot (väh. 35 ov / 60 op).
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.
Hakija Choobineh ei täytä tehtävän kelpoisuusehtoja vaadittavan kielitaidon eikä
soveltuvan tohtorin tutkinnon osalta, ja näin ollen hänellä ei myöskään ole
tehtävään vaadittavaa dokumentoitua näyttöä väitöskirjatyön jälkeisestä
tutkimustoiminnasta.
Dekaani kutsui 23.11.2017 antamallaan päätöksellä (1377/2017) opetusnäyt teeseen seuraavat osaston esittämät hakijat: KT Kaisa Pihlainen, KT Katariina
Waltzer ja KT Airi Hakkarainen. Dekaanin asettama opetustaidon arviointiryhmä
arvioi hakijoiden opetustaidon 12.12.2017. Arviointiryhmän lausunnon
(15.12.2017) mukaan arvoiduista hakijoista kaikilla on johtosäännön edellyttämä
hyvä opetustaito.

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto on esittänyt, että yliopistonlehtorin,
erityispedagogiikka, tehtävään otetaan KT Hakkarainen Airi 1.1.2018 lukien.
Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.
Hakkarainen Airi on suorittanut kasvatustieteen tohtorin tutkinnon v. 2016
(Itä-Suomen yliopisto) koulutusalanaan erityispedagogiikka, ja kasvatustieteen
maisterin tutkinnon kasvatustieteen koulutusalalta v. 1996 (Oulun yliopisto).
Hakkarainen on myös suorittanut erilliset erityisopettajan opinnot v. 1998
(Joensuun yliopisto). Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon (8 ov)
v. 2007. Airi Hakkaraisen äidinkieli on suomi.
Airi Hakkaraisella on kokemusta (erityis)opetuksen kentältä monesta eri
tehtävästä (luokanopettaja, erityisopettaja, rehtori) sekä relevanttia osaamista
osaston ja erityispedagogiikan oppiaineen opetuksen näkökulmasta. Lisäksi
hänellä on post doc –status ja rahoitus Itä-Suomen yliopistossa. Julkaisuja
Hakkaraisella on yhteensä 19 kappaletta, joista 4 on kansainvälisiä vertaisarvioituja journaaliartikkeleja (A1). Lisäksi hänellä on parhaillaan 4 kansainvälistä
A1 artikkelia arvioitavana. Hakkarainen on lisäksi mukana kahden väitöskirjan
ohjausryhmässä. Hän on myös ohjannut pro gradu- ja kandidaatintutkielmia.
Hakkaraisella on tutkimushankkeita (esim. TATU), joissa hän toimii vastuullisena
tutkijana.
KT Hakkarainen Airi täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Esitys:

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KT Airi Hakkarainen otetaan
yliopistonlehtorin, erityispedagogiikka (32034), tehtävään 1.1.2018 lukien.

Päätös:

Tiedekuntaneuvostoa kuultiin; ei huomautettavaa.
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