Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

2/2018

1

28.02.2018

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Aika

28.02.2018, 10:15 - 13:09

Paikka

Futura-rakennuksen sali F111/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Osallistujat
Nimi
Pietarinen Janne
Nyman Jopi
Raunio Antti
Anttonen Pertti
Komulainen Katri
Juvonen Antti
Kantelinen Ritva

Tehtävä
professori,
professori,
professori,
professori,
professori,
professori,
professori,

Hirsto Laura
Arminen Elina
Sormunen Kari
Kasanen Kati
Tamminen Merja
Korkki Jyrki
Matikainen Sami
Koskelo Marko
Rajavuori Emmi
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Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
MA Sanni Sivosen väitöskirjan arvosteleminen
Kasvatustieteellisen alan perusopintojen, opettajan pedagogisten
opintojen, kasvatusalan ja opettajankoulutuksen
tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopintojen sekä orientaatio-, kielija viestintäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen
lukuvuosille 2018-2021
Humanistisen osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen
lukuvuosille 2018-2021
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetussuunnitelmien
hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
Teologian osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille
2018-2021
Filosofisen tiedekunnan kansainvälisille vaihto-opiskelijoille
suunnattujen opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen
lukuvuosille 2018-2021
Tiedekuntaneuvoston päätösvallan siirtäminen opetussuunnitelmaa
koskevissa asioissa
Dosentin arvon myöntäminen FT Elina Valovirralle
Dekaanin ehdotus soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osaston tehtäviin otettavista
Professorin, (Professor in Cultural Encounters), tehtävämäärityksen
käsittely
Tehtäväalojen ja tehtävämääritysten käsittely
Kokouksen päättäminen
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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 22.2.2018. 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 Sanni Sivosen 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.
MA Sanni Sivosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Gods for Tourists - Stone
Carving and Tourist Arts in Mamallapuram, South India on tarkastettu julkisesti
13.1.2018. Vastaväittäjä professori Sirpa Tenhunen (Helsingin yliopisto) ja
tiedekunnan edustaja yliopistonlehtori Johanna Uotinen puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät
arvosanaksi magna 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 tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki väitöskirjaan:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2621-0/urn_isbn_978-95261-2621-0.pdf
Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
MA Sanni Sivosen väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO
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Kasvatustieteellisen alan perusopintojen, opettajan pedagogisten opintojen,
kasvatusalan ja opettajankoulutuksen tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopintojen
sekä orientaatio-, kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen
lukuvuosille 2018-2021
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9§) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (19 §) mukaan tutkintorakenteet ja
opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa opetussuunnitelman 2018 - 2021
liitteen tarkoittamassa muodossa.
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
Yhteiset opinnot kasvatusala ja opettajankoulutus

Mikäli linkki ei aukea osoite on:
https://studentuef.sharepoint.com/:f:/s/OPIFILOOPINTOASIAT/Epe8Xs65xMZFv60sgEgjeBIBH0
23EZ4-lp-thX6eD07hzw?e=74lnhI
Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Kasvatustieteellisen alan perusopintojen, opettajan pedagogisten opintojen
opetussuunnitelma, kasvatusala ja opettajankoulutuksen tutkimusmenetelmä- ja
tutkielmaopintojen sekä orientaatio-, kieli- ja viestintäopintojen
opetussuunnitelma
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Humanistisen osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9§) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (19 §) mukaan tutkintorakenteet ja
opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa opetussuunnitelmat lukuvuosille 2018
- 2021 liitteen tarkoittamassa muodossa.
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
Humanistinen osasto
Mikäli linkki ei aukea osoite on:

https://studentuef.sharepoint.com/:f:/s/OPIFILOOPINTOASIAT/Eoq2Z5B7ul9Cjpz7VL3G8pcB
xzXQe6dB1_4PG8h5wE_Xqg?e=L77fv0
Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Humanistisen osaston opetussuunnitelmat
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Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen
lukuvuosille 2018-2021
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9§) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (19 §) mukaan tutkintorakenteet ja
opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa opetussuunnitelmat lukuvuosille 2018
- 2021 liitteen tarkoittamassa muodossa.
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Mikäli linkki ei aukea osoite on:
https://studentuef.sharepoint.com/:f:/s/OPIFILOOPINTOASIAT/ElDgr1eSXt1LlDDN7SN9hEABH
UrUZ8uFbhDdWX4edKxVOA?e=1L8Lw4
Päätös:
LIITE

Esityksen mukainen.
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetussuunnitelmat
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Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opetussuunnitelmien
hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9§) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (19 §) mukaan tutkintorakenteet ja
opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa opetussuunnitelmat lukuvuosille 2018
- 2021 liitteen tarkoittamassa muodossa.
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Mikäli linkki ei aukea osoite on:
https://studentuef.sharepoint.com/:f:/s/OPIFILOOPINTOASIAT/EmvGRi6xexpGmBU9ohRII-YBQ
M9kS9FdFPFDHubM-Gaj5g?e=2dNibM
Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opetussuunnitelmat
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Teologian osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9§) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (19§) mukaan tutkintorakenteet ja
opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa opetussuunnitelmat lukuvuosille 2018
- 2021 liitteen tarkoittamassa muodossa.
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
Teologian osasto
Mikäli linkki ei aukea materiaali on osoitteessa:

https://studentuef.sharepoint.com/:f:/s/OPIFILOOPINTOASIAT/Ek913DVRxnVPl-v0MWIFQL4B_
JxzjxaZSWLrvNYByKpbZA?e=e4Zc7s
Päätös:

Esityksen mukainen.
Jäsen Koskelo esitti vastaesityksen, jota jäsen Tenhovuori kannatti.
Asiasta äänestettiin.
Äänestyksen tulos: valmistelijan esitys 11 ääntä - vastaesitys 4 ääntä.
Jäsen Koskelo esitti eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen.

LIITE

Teologian osaston opetussuunnitelmat
Jäsen Koskelon eriävä mielipide
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Filosofisen tiedekunnan kansainvälisille vaihto-opiskelijoille suunnattujen opintojen
opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9§) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (19 §) mukaan tutkintorakenteet ja
opintojaksokuvaukset voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa opetussuunnitelmat lukuvuosille 2018
- 2021 liitteen tarkoittamassa muodossa.
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
Non-Degree Programmes
Mikäli linkki ei aukea osoite on:

https://studentuef.sharepoint.com/:b:/s/OPIFILOOPINTOASIAT/ETQZKGUzdAhEoJT93_hNhBwB
smgOZQSsMCEuVFuzBLi3YQ?e=MFVJcj
Päätös:
LIITE

Esityksen mukainen.
Non-Degree Programmes for International Exchange Students at the Philosohical
Faculty
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Tiedekuntaneuvoston päätösvallan siirtäminen opetussuunnitelmaa koskevissa
asioissa
Valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on muun muassa päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä
opiskelijoiden valintaperusteista. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa
kuuluvan asian dekaanin tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi.
Toiminnan sujuvuuden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että
tiedekuntaneuvosto siirtää päätösvaltaansa seuraavasti.
1. Päätösvallan siirtäminen dekaanille tai varadekaaneille:
-

Opetussuunnitelmien (pl. opetusohjelmat) pienten muutosten hyväksyminen
Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tutkintorakenteita, opintojaksokuvauksia, opetusta ja opintoja koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä pysyväismääräyksiä. Merkittävät muutokset hyväksyy aina tiedekuntaneuvosto.
Merkittäviksi muutoksiksi katsotaan mm. tutkinnon rakennetta koskevat
muutokset, kokonaan uuden opintojakson järjestäminen tai aiemmin
opetussuunnitelmaan hyväksytyn opintojakson poisjääminen siten, ettei
sitä voi suorittaa millään tavalla.

-

Opetusohjelmien hyväksyminen seuraavaa lukuvuotta varten.
Opetusohjelmalla tarkoitetaan opetuksen ja tenttien aikatauluja sekä
opettajia ja tentaattoreita. Opettajat ja tentaattorit voidaan hyväksyä myös
opetussuunnitelmien osana.

Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelma ja –ohjelma -asioista päättää
varadekaani Jopi Nyman ja kandidaatti- ja maisterikoulutuksen
opetussuunnitelma ja -ohjelma -asioista varadekaani Pertti Väisänen.
2. Päätösvallan siirtäminen laitoksen johtajalle:
-

Perustutkintokoulutuksen opetusohjelmamuutosten hyväksyminen lukukauden
aikana.

-

Jos opetus koskee useampaa osastoa päättää muutoksista
varadekaani Pertti Väisänen osastonjohtajia kuultuaan.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto siirtää päätösvaltaansa edellä kuvatulla tavalla.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Jäsen Koskelo esitti eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen.

LIITE

Jäsen Koskelon eriävä mielipide
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Dosentin arvon myöntäminen FT Elina Valovirralle
valmistelija Ulla Hurskainen
Dnro 862/01.01.01.02/2017
FT Elina Valovirta on hakenut englanninkielisen kirjallisuuden, erityisesti
feministisen tutkimuksen, dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon.
Dosenttihakemus on pantu vireille 29.9.2017 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 professori Mikko
Keskisen (Jyväskylän yliopisto) ja dosentti Livia Hekanahon (Turun yliopisto)
antamaan lausuntonsa FT Elina Valovirran tieteellisestä pätevyydestä
englanninkielisen kirjallisuuden, erityisesti feministisen tutkimuksen dosentin
arvoa varten.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Mikko Keskinen ja
dosentti Livia Hekanaho puoltavat englanninkielisen kirjallisuuden, erityisesti
feministisen tutkimuksen dosentin arvon myöntämistä FT Elina Valovirralle.
Valovirta on suorittanut seuraavat tutkinnot: FT v. 2010 (Turun yliopisto); FL v.
2005 (Turun ylipisto), FM v. 2001 (Turun yliopisto), sekä yliopisto-opettajan
pedagogiset opinnot 60 op, v. 2014 (Turun yliopisto). Nykyisessä tehtävässään
yliopistonlehtorina Turun ylipistossa hän on toiminut 1.8.2015 alkaen,
aikaisemmin hän on toiminut mm. tutkijatohtorina, ma. yliopisto-opettajana, ym.
yliopistotehtävissä (Turun yo) vuodesta 2004 alkaen. Hakuajankohtana Valovirran
julkaisuluettelossa on 2 monografia, 10 tieteellistä lehtiartikkelia ja 11
kirja-artikkelia (joista 5 vertaisarvioitu) sekä lisäksi muita julkaisuja.
Dekaani on 16.1.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Elina Valovirran
opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi
hakemusasiakirjoista.
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Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Elina Valovirta täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Valovirralle englanninkielisen
kirjallisuuden, erityisesti feministisen tutkimuksen dosentin arvon Itä-Suomen
yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

Asiantuntijalausunnot (Keskinen ja Hekanaho)
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Dekaanin ehdotus soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
tehtäviin otettavista
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.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten
tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa on useita
täyttämättömiä tehtäviä johtuen seuraavista tekijöistä:
1) julkisen haun vaiheessa ei tehtävää ole saatu täytettyä
2) kampussiirrosta aiheutuu irtisanoutumisia ja irtisanomisia
3) varhaiskasvatuksen koulutuksen aloituspaikkojen lisäys sekä
4) opetussuunnitelman ja koulutusten siirto aiheuttaa vähäisessä määrin
päällekkäistä opetusta.
Tilanteen vakauttamiseksi soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osaston johtaja on esittänyt liitteessä mainitun henkilöstön suorarekrytointia
mainittuihin tehtäviin 1.8.2018 lukien. Osaston esitys perusteluineen liitteenä.
Esityksessä mainitut henkilöt täyttävät johtosäännössä mainitut palvelussuhteen
ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset. Niiden henkilöiden osalta,
joiden opetustaitoa ei ole aiemmin arviotu, on esitys ehdollinen siihen asti,
kunnes opetustaidon on todettu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä
opetustaito).
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että liitteessä mainitut henkilöt
otetaan mainittuihin soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
tehtäviin 1.8.2018 lukien.
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Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta ottaa liitteessä mainitut
henkilöt mainittuihin soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
tehtäviin 1.8.2018 lukien. Samalla tiedekuntaneuvosto käsittelee mainittujen
tehtävien tehtäväalat ja tehtävämääritykset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

ltavan kasvatustieteen
ja opettajankoulutuksen
Tehtäviin
esitettävien CV:t
ja julkaisuluettelot osaston esitys tehtäviin otettavista
LIITTEET

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston esitys tehtäviin
otettavista
Tehtäviin esitettävien CV:t ja julkaisuluettelot
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28.02.2018

Professorin, (Professor in Cultural Encounters), tehtävämäärityksen käsittely
valmistelija Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan
dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin (Professor in Cultural Encounters), tehtävä on tarkoitus täyttää
osa-aikaisena (20%) ja määräaikaisena ajalle 1.8.2018-31.12.2019,
Määräaikaisuuden perusteena BOMOCULT-tutkimusalueen kehittämistehtävä.
Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Tehtävään arvioidaan sitä parhaillaan määräaikaisena 31.7.2018 asti hoitava Dr.
art. Johan Schimanski.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, (Professor in Cultural Encounters),
tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Tehtäväseloste (Professor in Cultural Encounters)
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28.02.2018

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:
Teologian osasto:
Apulaisprofessori, käytännöllinen teologia (vakinaistamispolku, Tenure Track)
Yliopisto-opettaja (kirkkomusiikki)
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto:
Yliopisto-opettaja (erityispedagogiikka)
Humanistinen osasto:
Yliopisto-opettaja (ruotsin kieli)
Yliopistonlehtori (ruotsin kieli)
Yliopistonlehtori (suomen kieli)
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee mainittujen tehtävien tehtäväalat ja
tehtävämääritykset. Tehtäväkuvauksiin voidaan tehdä käsittelyn jälkeen
tarpeellisia muutoksia.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Humanistisen osaston yliopistonlehtorin (suomen kieli ja ruotsin kieli) tehtävien
osalta todettiin, että muotoilu tutkimusansioista voi olla seuraava: ” Tehtävään
valittaessa eduksi katsotaan tieteellisin julkaisuin ja tutkimushankkein todennetut
ja tehtäväalueeseen kohdistuvat tutkimukselliset ansiot”. Todettiin lisäksi, että
jatkossa tehtävässä edellytettävät ansiot ja osaaminen määritellään
tehtäväkohtaisesti kaikkien tehtävien osalta. Näin ollen myös yliopistonlehtorin
tehtävissä voidaan tulevan työnkuvan ja harkinnan mukaan edellyttää
dokumentoitua näyttöä väitöskirjatyön jälkeisestä tutkimustoiminnasta.

LIITTEET

Tehtävämääritykset
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.09.

Joensuussa 2.3.2018

sihteeri

Kari Korhonen
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puheenjohtaja

Janne Pietarinen
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