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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 18.10.2018.
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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MA Payam Ghaffarvand Mokarin yleisen kielitieteen alaan kuuluvan väitöskirjan
arvosteleminen
valmistelija: Kaisu Kortelainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien
ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.
MA Payam Ghaffarvand Mokarin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Second
language vowel learning and the role of cognitive abilities: A case study of
Azerbaijani learners of English on tarkastettu julkisesti 28.9.2018. Vastaväittäjä
professori emerita Tracey Derwing (University of Alberta and Simon Fraser
University) sekä tiedekunnan edustaja professori Esa Penttilä puoltavat
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja
esittävät arvosanaksi eximia cum laude approbaturia.
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 ja varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Payam Ghaffarvand Mokarin väitöskirjaa ei ole julkaistu verkossa.
Painettu väitöskirja löytyy filosofisen tiedekunnan osastojen toimistoista ja
yliopiston kirjastosta.
Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
MA Payam Ghaffarvand Mokarin väitöskirjan arvosanalla eximia cum laude
approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄ DERWINGIN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJA PENTTILÄN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄ GHAFFARVANDIN ILMOITUS
KUSTOS WERNERIN LAUSUNTO
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PsL Harri Valkosen psykologian alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
valmistelija: Kaisu Kortelainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien
ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.
PsL Harri Valkosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus The dynamics of selfobservation in patients with borderline personality disorder (BPD) diagnosis on
tarkastettu julkisesti 5.10.2018. Vastaväittäjä dosentti Henrik Enckell (Helsingin
yliopisto) sekä tiedekunnan edustaja professori Katri Komulainen puoltavat
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä psykologian tohtorin tutkintoa varten ja
esittävät arvosanaksi eximia cum laude approbaturia.
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 ja varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Harri Valkosen väitöskirjaa ei ole julkaistu verkossa.
Painettu väitöskirja löytyy filosofisen tiedekunnan osastojen toimistoista ja
yliopiston kirjastosta.
Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
PsL Harri Valkosen väitöskirjan arvosanalla eximia cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Jäsen Komulainen jääväsi itsensä ja poistui kokouspaikalta asiakohdan käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄ ENCKELLIN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJA KOMULAISEN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄ VALKOSEN ILMOITUS
KUSTOS HONKALAMMEN LAUSUNTO
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Terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen (70 op) ja terveyspsykologian
erikoistumiskoulutuksen (30 op) opetussuunnitelman hyväksyminen
valmistelija: Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden
valintaperusteista.
Psykologian oppiaine on lähettänyt tiedekunnalle esityksen terveyspsykologian
erikoispsykologikoulutuksen ja terveyspsykologian erikoistumiskoulutuksen
opetussuunnitelmaksi. Rahoitus koulutuksen toteuttamiseen on saatu ja
seuraava haku koulutukseen avataan tammikuussa 2019.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy terveyspsykologian
erikoispsykologikoulutuksen ja terveyspsykologian erikoistumiskoulutuksen
opetussuunnitelman.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

OPETUSSUUNNITELMA
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Päätöksen tekeminen filosofisen tiedekunnan järjestämien sivuaineiden
opiskelijavalinnan perusteista sekä valittavien opiskelijoiden määristä vuonna 2019
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.
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.
Opetussuunnitelmaa täydennetään liitteenä olevien sivuaineiden
valintaperusteiden mukaisilla sivuaineopinto-oikeuksien rajoituksilla.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy sivuaineiden opiskelijavalinnan
perusteet 2019 sekä opetussuunnitelman täydennykset liitteiden mukaisesti.
Esitän myös, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy valittavien opiskelijoiden määrät
vuonna 2019 muihin kuin pedagogisiin opintoihin oheisten liitteiden mukaisesti.
Esitän edelleen, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille valintaperusteiden
mahdolliset tarkennukset ja korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

SIVUAINEIDEN VALINTAPERUSTEET VUONNA 2019
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Dekaanin ehdotus professorin (kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus) tehtävään
otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
944/01.01.01/2017
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n 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.
Professorin, kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtävä on ollut
haettavana 22.11.2017 päättyneenä hakuaikana. Tehtävä on sijoitettu soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon. Tehtävää hakivat (3): KT, PhD
Johanna Heikka, KT Liisa Karlsson ja FT Nina Sajaniemi. Hakijayhteenveto
tehtävää hakeneista liitteenä.
Kyseisen tehtävän tehtäväselosteen mukaan: ”Haettavana olevan professorin
tehtävän ala on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Oppiaineessa toimii
lisäksi yksi yliopistonlehtori ja kaksi yliopisto-opettajaa.
Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen, professori, vastaa varhaiskasvatuksen tutkimuksesta ja lastentarhanopettajan koulutuksesta sekä niiden kehittämisestä. Professorin tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen perus- ja jatkotutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ohjaus varhaiskasvatuksen alalta. Professorin
tehtävänä on valmistella ja johtaa oman alansa kansallisia ja kansainvälisiä
tutkimushankkeita, tehdä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä muiden oppiaineiden
kanssa sekä hoitaa hallinnollisia tehtäviä.
Tehtävään valittavalta vaaditaan syvällistä perehtyneisyyttä varhaiskasvatukseen,
tieteellinen pätevyys täytettävänä olevaan tehtävään sekä käytännöllinen
perehtyneisyys tehtävänalaan. Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan
varhaiskasvatuksen pääaineopintoja ja kokemusta varhaiskasvatuskoulutuksen/
lastentarhanopettajankoulutuksen opetus- ja tutkimustehtävistä sekä kehittämisestä. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.
Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.1.2019 lukien toistaiseksi.”
Tehtäväntäyttötoimikunnan esityksestä dekaanin päätöksellä 24.1.2018 tehtävän
kärkihakijaksi valittiin FT Nina Sajaniemi. Tehtäväntäyttötoimikunnan 13.12.2017
pidetyn kokouksen pöytäkirjan liitteeksi laadittu hakijayhteenveto ja esitys
kärkihajasta on liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
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esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Asiantuntijalausunnot kärkihakijaksi valitun FT Nina Sajaniemen kelpoisuudesta ja
ansioista pyydettiin dekaanin 19.2.2018 tekemän päätöksen mukaan seuraavilta:
professori Eila Estola (Oulun yliopisto) ja Marja Vauras (Turun yliopisto).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla
hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtäväntäyttötoimikunta
on esittänyt yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin ja hakemusasiakirjoihin
perustuen, että tehtävään otetaan FT Nina Sajaniemi.
FT Nina Sajaniemi täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kasvatustiede, erityisesti
varhaiskasvatus, tehtävään ja hänellä on opetus- ja tutkimustehtävään
yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Sajaniemi on vapautettu opetusnäytteen antamisesta.
Sajaniemen opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset
(hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Nina Sajaniemi otetaan professorin,
kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtävään 1.1.2019 lukien toistaiseksi.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Nina Sajaniemen
ottamiseksi professorin, kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tehtävään
1.1.2019 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto
Asiantuntijalausunto (Estola)
Asiantuntijalausunto (Vauras)
Tehtäväntäyttötoimikunnan kokouksen 13.12.2017 pöytäkirjan liitteeksi laadittu
hakijayhteenveto ja esitys kärkihakijasta
CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio (Sajaniemi)
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Dekaanin ehdotus TT Maria Takala-Roszczenkon ottamisesta yliopistotutkijan,
kirkkomusiikki (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävään: tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n 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.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten
tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Yliopistotutkijan (vakinaistamispolku, Tenure Track) kirkkomusiikki, tehtävämäärityksen mukaan: ”Yliopistotutkijan, kirkkomusiikki (vakinaistamispolku,
Tenure Track) tehtävä on sijoitettu filosofisen tiedekunnan teologian osastoon.
Yliopistotutkija vastaa kirkkomusiikin tieteellisestä tutkimuksesta ja yhdessä
kirkkomusiikin yliopisto-opettajan kanssa koulutusohjelmaan kuuluvasta
opetuksesta.
Ortodoksisen teologian koulutus ja tutkimus on Itä-Suomen yliopistolle annettu
kansallinen erityistehtävä. Yliopistotutkijan tehtävänä on tieteellinen tutkimustyö,
opetus- ja ohjaustehtävät ortodoksisen teologian kirkkomusiikin oppiaineessa
sekä osallistuminen muuhun teologian osaston koulutus- ja tutkimustoimintaan.
Yliopistotutkijan tehtäviin kuuluu osallistuminen tutkimushankevalmisteluun ja
rahoituksen hakemiseen.
Vakinaistamispolun mukaiseen yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).
Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään dokumentoitua näyttöä väitöskirjan
jälkeisestä tutkimustoiminnasta.
Tehtävä täytetään 12.11.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.
Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track. Yliopistotutkijan tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä
tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi
saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi mahdollista.
Nelivuotiskauden jälkeinen eteneminen vakinaistamispolulla apulaisprofessorin
tehtävään tapahtuu ulkoisten asiantuntijalausuntojen perusteella.”
Kirkkomusiikin yliopistotutkijan tehtävässä on kyseessä TT Maria TakalaRoszczenkon eteneminen vakinaistamispolun tasolta toiselle. Tutkijatohtorista
yliopistotutkijaksi tehtävän täyttämistä on valmistellut dekaanin asettama
tehtäväntäyttötoimikunta.
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Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että TT Maria
Takala-Roszczenko otetaan yliopistotutkijan, kirkkomusiikki tehtävään
12.11.2018-11.11.2022 seuraavin kokonaisperustein: ” Tehtäväntäyttötoimikunta
arvioi, että Takala-Roszczenko on saavuttanut selvästi ja erinomaisesti
tutkijatohtorikauden tavoitteet kaikilla osa-alueilla ja hänen etenemistään
yliopistotutkijaksi voidaan esittää. Takala-Roszczenkon työpanos on ollut erittäin
merkittävä ortodoksisen kirkkomusiikin tutkimuksen ja koulutuksen eteenpäinviemisessä. Hän on hoitanut tehtäväänsä haasteellisessa tilanteessa, sillä hän on
syksyyn 2018 saakka ollut ainoa kirkkomusiikin oppiaineen työntekijä.
Takala-Roszczenko on työhönsä sitoutunut ja motivoitunut. Hän on tehnyt
tutkijatohtorikaudellaan merkittävää työtä tieteenalansa kehittämisessä
mm. julkaisukäytänteiden osalta.”
TT Maria Takala-Roszczenko täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut
yliopistotutkijan kelpoisuusvaatimukset ja hänellä on opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Opetustaidon osalta esitys on
ehdollinen siihen asti, kunnes opetustaidon on todettu täyttävän johtosäännön
31 § edellytykset (hyvä opetustaito). Takala-Roszczenkon opetustaito arvioidaan
18.10.2018 pidettävässä opetusnäytetilaisuudessa.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että TT Maria Takala-Roszczenko
otetaan yliopistotutkijan, kirkkomusiikki (vakinaistamispolku, Tenure Track),
tehtävään 12.11.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden
perusteena on vakinaistamispolku, Tenure Track.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee yliopistotutkijan, kirkkomusiikki (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävämäärityksen. Lisäksi dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta TT Maria Takala-Roszczenkon ottamiseksi kyseiseen
tehtävään 12.11.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio (Takala-Roszczenko)

Joensuu 29.10.2018

sihteeri

Kari Korhonen

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

puheenjohtaja

Janne Pietarinen

