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Dekaanin ehdotus yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, 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.
Yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävä on sijoitettu soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon. Tehtävä on ollut haettavana
7.3.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä LitT
Susanna Iivonen, LitM Markus Juola, LitM Satu Karjalainen, KM Anna Kokko, LitM
Heli Lemmetty, TtM, fysioterapeutti Tuula Martiskainen, LitM Janne Palviainen,
LitM, liikunnanohjaaja (AMK), tradenomi (AMK) Iina Potaseff ja KK Lotta
Pulkkinen.
Tiedekuntaneuvoston 17.1.2018 (1/2018, 6 §) käsittelemän tehtäväkuvauksen
mukaan liikuntakasvatuksen yliopisto-opettaja antaa tehtävän alaan kuuluvaa
opetusta.Tehtävään sisältyy ensisijaisesti liikuntakasvatuksen opetus-, ja
kehittämistehtävät erityisesti varhaiskasvatuksen ammatillisissa opinnoissa sekä
lisäksi luokanopettajakoulutuksen peruskoulussa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaisissa opinnoissa ja liikuntakasvatuksen
sivuaineopinnoissa. Tehtäviin sisältyy opetusharjoittelun ohjausta ja muuta
opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusta. Tehtävään sisältyy opetusta myös
englannin kielellä. Lisäksi yliopisto-opettaja osallistuu 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 §). Lisäksi tehtävään valittavalta vaaditaan
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)
mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (väh. 35 ov / 60 op). Opetustehtävien
alaan liittyvällä käytännön perehtyneisyydellä tarkoitetaan kokemusta
korkeakouluopetuksesta sekä erityisesti liikunnan opetuksesta ja siihen liittyvästä
pedagogiikasta. Tehtävään valittaessa eduksi katsotaan tieteellisin julkaisuin ja
tutkimushankkein todennetut ja tehtäväalueeseen kohdistuvat tutkimukselliset
ansiot. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä
opettaa
tarvittaessa englannin kielellä.
Dekaani kutsui 13.4.2018 antamallaan päätöksellä (277/2018) opetusnäytteeseen
seuraavat osaston esittämät hakijat: LitT Susanna Iivonen, LitM Heli Lemmetty,
LitM Janne Palviainen ja LitM, liikunnanohjaaja (AMK), tradenomi (AMK) Iina
Potaseff.
Dekaanin asettama opetustaidon arviointiryhmä arvioi hakijoiden opetustaidon
25.4.2018. Kaikilla arvioiduilla hakijoilla on arviointiryhmän lausunnon (9.5.2018)
mukaan johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito.

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on esittänyt, että
yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävään otetaan LitT Susanna Iivonen
1.8.2018 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.
Susanna Iivonen on suorittanut liikuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 2009
(Jyväskylän yliopisto) ja liikuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2003
(Jyväskylän yliopisto). Opettajan pedagogiset opinnot (35 ov) hän on suorittanut
vuonna 2006 (Jyväskylän yliopisto). Lisäksi hänellä on tehtävään liittyen
varhaiskasvatuksen liikuntaan liittyvää koulutusta.
Iivonen on työskennellyt yliopistonlehtorina Turun yliopiston opettajankoulutuksen laitoksessa Raumalla vuodesta 2016. Lisäksi hän on työskennellyt
tutkijatohtorina (yht. 5,5 v) ja jatkokoulutettavana Jyväskylän yliopistossa.
Hänellä on pitkä opetus- ja ohjauskokemus yliopistossa ja kokemusta perusasteen liikunnan ja terveystiedon opettajan tehtävistä. Iivosella on viisi
kv-julkaisua ja kv-kokemusta. Iivosen hakemusasiakirjat ovat liitteenä.
LitT Susanna Iivonen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että LitT Susanna Iivonen otetaan
yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävään 1.8.2018 lukien.

Esitys:

Päätös:

LIITTEET

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta LitT Susanna Iivosen
ottamiseksi yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävään 1.8.2018 lukien,
osaston esityksen mukaiset varasijat huomioiden.
Esityksen mukainen.
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