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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 19.4.2017. 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.
Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksen ylimääräisen
asiakohdan 12 Tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely.
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MMK Eeva-Liisa Juvosen aikuiskasvatustieteen 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.
MMK Eeva-Liisa Juvosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus TYÖ TEKIJÄÄNSÄ
NEUVOO? Luomupuutarhayrittäjän asiantuntijuuden ja toimijuuden kehittyminen
on tarkastettu julkisesti 6.4.2018. Vastaväittäjä professori Kai Hakkarainen
(Helsingin yliopisto) sekä tiedekunnan edustaja lehtori Matti Kuittinen puoltavat
väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä kasvatustieteen 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_978-952-61-2730-9/urn_isbn_978-952-61-2730-9.pdf

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
MMK Eeva-Liisa Juvosen väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO
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Filosofisen tiedekunnan tohtoriohjelmien lukuvuosien 2018-2021 valintaperusteiden
ja opetussuunnitelmien hyväksyminen
valmistelija Kaisu Kortelainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista.
Tutkintosäännön 10 § mukaan jatko-opiskelijat valitaan tohtoriohjelmiin.
Tiedekuntaneuvosto päättää jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet ja
hakuajat. Tutkintosäännön 18 § mukaan tieteellinen jatkotutkintokoulutus
järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa
tutkijakoulutuksen järjestämisestä yliopistossa. Tohtoriohjelma valmistelee
tohtoriohjelman valintaperusteet ja opetussuunnitelmat sekä vastaa tieteen ja
tutkimusalan opintojen järjestämisestä.
Kasvatustieteiden tohtoriohjelma (KASVA), Sosiaalisten ja kulttuuristen
kohtaamisten tohtoriohjelma (SCE) sekä Welfare, Health and Management
tohtoriohjelma (WELMA) ovat toimittaneet esityksensä tohtoriohjelman
kuvaukseksi sekä lukuvuosien 2018 - 2019, 2019 - 2020 ja 2020 - 2021
valintaperusteiksi ja opetussuunnitelmiksi. Osana opetussuunnitelmatyötä on
valmisteltu lisäksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan kanssa
järjestettävä yhteinen tutkimusmenetelmäopetus.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tieteellisen jatkokoulutuksen valintaperusteet ja
opetussuunnitelmat liitteiden mukaisesti sekä delegoi dekaanille mahdolliset
tarkennukset ja korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

- KASVA, SCE ja WELMA TOHTORIOHJELMIEN KUVAUKSET SEKÄ
LUKUVUOSIEN 2018 - 2021 VALINTAPERUSTEET JA OPETUSSUUNNITELMAT
- TIEDEKUNTIEN (FILO JA YHKA) YHTEINEN TUTKIMUSMENETELMÄOPETUS
TOHTORIOPISKELIJOILLE
Liitteet on luettavissa osoitteessa:

https://studentuef.sharepoint.com/:f:/s/OPIFILOOPINTOASIAT/El4kE7wmgutBk_oHqeExd3MBI
p3w047o7VseZ8ax1eTnOA?e=hVfpOU
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Avoimen yliopiston opetussuunnitelmien hyväksyminen
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Avoin yliopisto on pyytänyt hyväksymään avoimen yliopiston opetussuunnitelmat
liitteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmat on valmisteltu yhteistyössä
oppiaineesta vastaavien tiedelaitosten kanssa.
Opetussuunnitelmat on luettavissa tästä linkistä.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa avoimen yliopiston tarjoamien
opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmat liitteiden tarkoittamassa muodossa
ja valtuuttaa dekaanin hyväksymään vähäisiä opetussuunnitelmamuutoksia:
lukuvuodelle 2018-2019:
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot
Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot
lukuvuosille 2018-2021:
Yleisen teologian perus- ja aineopinnot
Ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot

Päätös:

Esityksen mukainen muutoin, kasvatustieteen osalta oppimisen ja
kehityksen perusteet -opintojakso jätettiin uudelleen valmisteltavaksi.

LIITTEET

AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAT
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Filosofisen tiedekunnan hakukohteista ja aloituspaikkamääristä päättäminen vuosille
2019 ja 2020 sekä vuoden 2020 valintaperustelinjauksista päättäminen
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista. Itä-Suomen yliopiston
hallitus on vahvistanut filosofisen tiedekunnan kokonaisaloituspaikkamäärän
vuosille 2019-2020 kesällä 2017. Filosofisen
tiedekunnan osastoilla on valmisteltu hakukohteiden aloituspaikkamäärät vuosille
2019 ja 2020 sekä vuonna 2020 käyttöönotettavan opiskelijavalintauudistuksen
liitteiden mukaiset valinnan periaatteet. Tarkemmat hakukohteittaiset
valintaperusteet hyväksytään vuodelle 2019 elokuun 2018 tiedekuntaneuvostossa
sekä vuodelle 2020 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Liitteet on luettavissa sähköisesti tästä linkistä
Hakukohteet ja aloituspaikkamäärät 2019
Hakukohteet, aloituspaikkamäärä ja valinnan periaatteet 2020

Vuoden 2020 opiskelijavalintauudistuksen periaatteista lisää osoitteessa:
https://wiki.helsinki.fi/display/pisteytystyokalu

Esitys:

Esitä, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy liitteiden mukaiset aloituspaikkamäärät
vuosille 2019 ja 2020 sekä liitteiden mukaiset opiskelijavalinnan periaatteet
vuodelle 2020.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakukohteet ja aloituspaikkamäärät 2019
Hakukohteet, aloituspaikkamäärät ja valinnan periaatteet 2020
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Perustutkintokoulutuksen uusien opetussuunnitelmien vastaavuustaulukot ja
siirtymäsäännökset
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori päättää yliopiston yhteisistä
opetussuunnitelmien siirtymäsäännöksistä huhtikuussa 2018. Tämän päätöksen
mukaisesti filosofisen tiedekunnan osastoilla on valmisteltu
tiedekuntaneuvostossa vahvistettujen uusien opetussuunnitelmien ja vanhojen
opetussuunnitelmien vastaavuustaulukot sekä tarvittaessa tarkempia
siirtymäsäännöksiä.
Vastaavuustaulukot ja siirtymäsäännökset on luettavissa sähköisesti
Vastaavuustaulukot ja siirtymäsäännökset
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy vastaavuustaulukot ja tarkentavat
siirtymässäännökset liitteiden mukaisesti ja valtuuttaa tiedekunnan
opintoasioita hoitavan henkilöstön tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia
sekä valtuuttaa dekaanin hyväksymään tehdyt korjaukset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAAVUUSTAULUKOT JA SIIRTYMÄSSÄÄNNÖKSET
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Opiskelijavalinnan valintaperusteet vuodelle 2018 Oppiminen ja opettaminen
digitaalisissa ympäristöissä ja Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksiin
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä
opiskelijoiden valintaperusteista.
Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi
tarjoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja
erikoistumista edistäviä koulutuksia.
Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä ja Uraohjaukset
erikoistumiskoulutukset ovat saaneet erikoistumiskoulutuksiin suunnatun
avustuksen. Koulutusten käynnistämisen ehtona on valintaperusteissa mainitut
minimiopiskelijamäärät.
Valintaperusteet on luettavissa sähköisesti tästä linkistä.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy valintaperusteet esityksen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

OPPIMINEN JA OPETTAMINEN DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
VALINTAPERUSTEET
URAOHJAUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET
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Opetussuunnitelman hyväksyminen Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa
ympäristöissä ja Uraohjauksen erikoistumiskoulutus
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.
Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä ja Uraohjauksen
erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmat on luettavissa tästä linkistä.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa opetussuunnitelmat
erikoistumiskoulutusten toteuttamiseksi esityksen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

OPETUSSUUNNITELMAT
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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.
Elämänkatsomustiedon, osallistuminen vaihtopienryhmätyöskentelyyn
-opintojakson sekä käsityömuotoilun maisteriohjelman opetussuunnitelmat on
luettavissa sähköisesti tästä linkistä Opetussuunnitelmat
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa seuraavat opetussuunnitelmat
lukuvuosille 2018 - 2021 liitteiden tarkoittamassa muodossa.
Elämänkatsomustieto
Osallistuminen vaihtopienryhmätyöskentelyyn
Käsityömuotoilun maisteriohjelma

Päätös:
LIITE

Esityksen mukainen.
OPETUSSUUNNITELMAT
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Professorin, psykologia, erityisesti työelämä ja sen muutos, 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, psykologia, erityisesti työelämä ja sen muutos, tehtävä on tarkoitus
täyttää 1.1.2019 lukien toistaiseksi. Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, psykologia, erityisesti työelämä ja sen
muutos, tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Tehtäväseloste (Professori, psykologia, erityisesti työelämä ja sen muutos)
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Tutkijatohtorin (Educational Science, especially Science Education Research)
tehtävän (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtäväalan ja tehtävämäärityksen
käsittely ja dekaanin ehdotus tehtävään otettavasta
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.
Tutkijatohtorin (Educational Science, especially Science Education Research)
tehtävä (vakinaistamispolku, Tenure Track) sijoittuu soveltavan kasvatustieteen
ja opettajankoulutuksen osastoon. Tehtävä halutaan avata tutkijatohtorin tasolta
lähtien ja ottaa vakinaistamispolulle osastossa vuonna 2017 väitellyt KT Jin Goo
Kang. Kangin CV ja julkaisuluettelo ovat liitteinä.
Kasvatustieteiden ja psykologian alan tehtäväntäyttötoimikunta on
kokouksessaan 10.4.2018 valmistellut tehtävämäärityksen osaston esityksen
perusteella sekä arvioinut, täyttääkö KT Jin Goo Kang tehtävän edellytykset.
Tehtävän tehtävämääritys on liitteenä. Tehtäväntäyttötoimikunta toteaa
seuraavaa:
"Kang on väitellyt hiljattain (KT 22.11.2017). Hänen artikkeliväitöskirjansa on
Science Education -alalta, painopistealana Inquiry-based learning. Väitöskirjan
arvolause on laudatur. Tällä hetkellä Kang työskentelee määräaikaisessa
tutkijatohtorin tehtävässä ajalla 1.3.–31.8.2018.
Kang on jo tässä vaiheessa osoittanut vakuuttavaa tutkijan otetta ja saavuttanut
kansainvälistä tunnustusta: Hänellä on tutkimusrahoitusta vuodeksi eteenpäin
(SKR-apuraha) ja suunnitelmia jatkorahoituksen hakemisesta. Myös julkaisujen
osalta post doc -vaihe on käynnistynyt hyvin: Kang on jättänyt arvioitavaksi
yhden artikkelin, ja toinen lähtee lähiaikoina. Tutkimustehtävään kytkeytyvä
tutkimussuunnitelma on tieteellisesti korkeatasoinen ja kunnianhimoinen ja on
linjassa tutkimusryhmän toiminnan kanssa. Kang on kelpoinen Suomen
Akatemian rahoitushaussa: hänellä on puolen vuoden kokemus toisesta
tutkimusryhmästä.
Kangilla on kokemusta kv-yhteistyöstä kv-tutkimushankkeissa. Opetuskokemusta
hänellä on kv-maisteriohjelmien menetelmäopinnoista. Kangilla on 13 pro gradu
-ohjattavaa."
Tehtäväntäyttötoimikunta toteaa KT Jin Goo Kangin täyttävän tehtävän
edellytykset ja esittää, että Kang otetaan tutkijatohtorin (Educational Science,
especially Science Education Research) tehtävään (vakinaistamispolku, Tenure
Track) neljän vuoden määräajaksi ajalle 1.9.2018–31.8.2022.

Itä-Suomen yliopisto

Pöytäkirja

4/2018
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Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KT Jin Goo Kang otetaan
tutkijatohtorin (Educational Science, especially Science Education Research)
tehtävään (vakinaistamispolku, Tenure Track) neljän vuoden määräajaksi ajalle
1.9.2018–31.8.2022.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tutkijatohtorin (Educational Science, especially
Science Education Research) tehtävän (vakinaistamispolku, Tenure Track)
tehtävämäärityksen ja dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta ottaa
KT Jin Goo Kang tutkijatohtorin (Educational Science, especially Science Education
Research) tehtävään (vakinaistamispolku, Tenure Track) neljän vuoden
määräajaksi ajalle 1.9.2018–31.8.2022.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Tehtävämääritys
KT Jin Goo Kangin hakemusasiakirjat

Itä-Suomen yliopisto

Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§ 12

4/2018
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25.04.2018

Tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien 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:
Humanistinen osasto:
Apulaisprofessori, venäjän kieli ja kulttuuri (vakinaistamispolku, Tenure Track)
Esitys:

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

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Tehtävämääritykset

Itä-Suomen yliopisto

Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§ 13

4/2018

25.04.2018

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.

Joensuu 25.4.2018

sihteeri

Kari Korhonen

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

puheenjohtaja

Janne Pietarinen
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