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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KM Juuso Pursiaisen erityispedagogiikan alaan kuuluvan väitöskirjan
arvosteleminen
Venäjän kielen ja ruotsin kielen vuoden 2020
valintaperustelinjausten korjaaminen
Opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille
-psykoterapeuttikoulutus (70 op) opetussuunnitelman ja rakenteen
hyväksyminen
Dosentin arvon myöntäminen PhD Antoine Lévylle
Dekaanin ehdotus TT Pekka Metson ottamisesta apulaisprofessorin,
käytännöllinen teologia (vakinaistamispolku, Tenure Track)
tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Yliopistotutkijan (kulttuurintutkimus) tehtävän (vakinaistamispolku,
Tenure Track) tehtäväalan ja tehtävämäärityksen käsittely ja
dekaanin ehdotus FT Juhana Venäläisen ottamisesta tehtävään:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin, suomen kieli, tehtävään
otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin ehdotus yliopisto-opettaja, venäjän kieli, tehtävään
otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin ehdotus tutkijatohtorin, erityispedagogiikka, erityisesti
ennakointi, osallisuus ja oppiminen (vakinaistamispolku, Tenure
Track), tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Dekaanin ehdotus Nora Muhosen ottamisesta yliopisto-opettajan,
ranskan kieli ja kulttuuri, tehtävään: tiedekuntaneuvoston
kuuleminen
Dekaanin ehdotus yliopisto-opettajan, ruotsin kieli, tehtävään
otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
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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 12.6.2018. 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.

Itä-Suomen yliopisto

Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§2

6/2018

4 (22)

18.06.2018

KM Juuso Pursiaisen erityispedagogiikan 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.

KM Juuso Pursiaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "KUMPI OLI POSITIIVINE? HYVÄ VAI HUONO?" - Vahvuuslähtöisen ja oppilaan sosioemotionaalista
kompetenssia tukevan mallin luominen kouluyhteisöön on tarkastettu julkisesti
25.5.2018. Vastaväittäjä apulaisprofessori Risto Hotulainen (Helsingin yliopisto)
sekä tiedekunnan edustaja yliopistonlehtori Virpi Vellonen 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_978-952-61-2777-4/urn_isbn_978-952-61-2777-4.pd
f
Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
KM Juuso Pursiaisen väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO
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Venäjän kielen ja ruotsin kielen vuoden 2020 valintaperustelinjausten korjaaminen
valmistelija: Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista. Filosofisen tiedekunnan
osastoilla on valmisteltu hakukohteiden vuonna 2020 käyttöönotettavan
opiskelijavalintauudistuksen periaatteet ja ne on päätetty tiedekuntaneuvoston
kokouksessa 25.4.2018. Humanistisen osaston ruotsin kielen ja venäjän kielen
oppiaineet toivovat, että todistusvalinnan kriteereitä muutetaan liitteenä olevien
periaatteiden mukaisesti. Kumpaakin oppiaineeseen lisätään liitteen mukaiset
kynnysehdot.
Liite on luettavissa tästä linkistä.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvoston hyväksyy liitteen mukaiset opiskelijavalinnan
periaatteet vuodelle 2020.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Ruotsin kielen ja venäjän kielen opiskelijavalinnan periaatteet vuodelle 2020
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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.
Lukuvuosille 2018-2021:
Clinical Linguistics -maisteriohjelman UEF-opintojaksot ja yhden aiemmin
hyväksymättömän opintojakson kuvaus
ELEIC-maisteriohjelman uusi opintojakso ”Multilingual and Multicultural Events for
Children” ja opintojakson ”Education in Diverse Cultures” uusi kuvaus
International Study Programme in Education -non-degree-kokonaisuuden
opintojakso ”Finnish Visual Art and Art Education”

Ohjauksen ajankohtaiset kysymykset
Lukuvuodelle 2018-2019:
Avoin yliopisto Oppimisen ja kehityksen perusteet -opintojakso

Liitteet on luettavissa sähköisesti tästä linkistä.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa seuraavat opetussuunnitelmat
lukuvuosille 2018 - 2021 tai lukuvuodelle 2018 - 2019 liitteiden tarkoittamassa
muodossa.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

OPETUSSUUNNITELMAT
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Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille
-psykoterapeuttikoulutus (70 op) opetussuunnitelman ja rakenteen hyväksyminen
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Psykoterapiakoulutusten johtoryhmä on 21.5.2018 tehnyt filosofiselle
tiedekunnalle esityksen Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja
nuorille -psykoterapeuttikoulutuksen (70 op) opetussuunnitelmasta ja
rakenteesta. Koulutuksen kesto on neljä vuotta ja tavoitteena on aloittaa
koulutus vuoden 2019 alusta.
Opetussuunnitelma ja rakenne ovat luettavissa tästä linkistä.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa Integratiivinen
yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille -psykoterapeuttikoulutuksen
(70 op) opetussuunnitelman ja rakenteen liitteiden tarkoittamassa muodossa.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

INTEGRATIIVINEN YKSILÖPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISILLE JA
NUORILLE -PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS (70 OP) OPETUSSUUNNITELMA JA
RAKENNE
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Dosentin arvon myöntäminen PhD Antoine Lévylle
Dnro 609/01.01.01.02/2018
Valmistelija: Ulla Hurskainen
PhD Antoine Lévy on hakenut Venäjän aatteet ja uskonto, erityisesti kansallisen
Venäjän aatteellinen perusta, dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon.
Dosenttihakemus on pantu vireille 21.4.2018 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.
Dosentin arvoa hakevan tieteellisestä pätevyydestä pyydetään lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä
tarpeettomana.
Teologian osasto on todennut Lévyn hakeman dosentuurin tarkoituksenmukaiseksi
osaston opetuksen ja tutkimuksen kannalta seuraavin perustein: ”Lévyn
tutkimusala on suunnitteilla olevien tutkimushankkeiden ja osaston strategian
kannalta keskeinen. Lisäksi hän toimii parhaillaan yhden väitöskirjan tekijän
ohjaajana ja pitää tuntiopetuspohjalta tutkimusalaansa kuuluvia luentoja”.
Esitys on, että dosentin arvon myöntämisessä asiantuntijamenettely on PhD
Antoine Lévyn osalta tarpeetonta. Lévy on valittu asiantuntijamenettelyn kautta
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osastolle Venäjän aatteet
ja uskonto, erityisesti kansallisen Venäjän aatteellinen perusta, osa-aikaiseen
(50%) viisivuotiseen professorin tehtävään vuonna 2013. Lévy on toiminut
tehtävässä 1.3.2013-28.2.2018. Asiantuntijalausunnot on tehtävää varten ovat v.
2013 antaneet professori Markku Kivinen (Helsingin yliopisto), professori Vesa
Oittinen (Helsingin yliopisto) ja Canterburyn arkkipiispa, professori Rowan
Williams (lausunnot litteenä). Aiempien lausuntojen perusteella voidaan todeta,
että Lévyn tieteellinen tuotanto täyttää dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.
PhD Antoine Lévyn dosentuurihakemus, CV ja julkaisuluettelo ovat esityslistan
liitteenä.
Lévy on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon v. 1983 (Pariisi-Sorbonnen
yliopisto), filosofian maisterin tutkinnon v.1984 (Pariisi-Sorbonnen yliopisto),
täydentävän filosofian maisteriohjelman (DEA) v. 1985 (Pariisi-Sorbonnen
yliopisto), täydentävän teologian maisteriohjelman (DEA) v. 1998 (Institut
Catholique de Paris) ja filosofian tohtorin tutkinnon v. 2006. Aikaisemmin Lévy on
toiminut mm. filosofian opettaja-harjoittelijana v. 1987-88 (Lycee Pothiers
Orleans), ja filosofian opettajana vv. 1988-1990 (Luxeuil-les-Bains Lycee, Haute
Sabne), antanut luentosarjoja mm. v. 1997 (Moscow State University for
Humanities), v. 2004 (Maria Folkshögskola i Rögle Kloster, Lund, Sweden) sekä v.
2005-2006 (Studium Catholicum, Helsinki). Lévy toimii Itä-Suomen yliopiston
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osa-aikaisen professuurin lisäksi dominikaanisen sääntökunnan Studium
Catholicum –kulttuurikeskuksen varajohtajana Helsingissä ja vuodesta 2009
alkaen dosenttina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on
7.6.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Lévyn opetusnäytteen antamisesta
ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että PhD Antoine Lévy täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Lévylle Venäjän aatteet ja uskonto,
erityisesti kansallisen Venäjän aatteellinen perusta, dosentin arvon Itä-Suomen
yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen

LIITTEET

Antoine Lévyn dosentuurihakemus
Lausunnot (Kivinen ja Oittinen sekä Williams)
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Dekaanin ehdotus TT Pekka Metson ottamisesta apulaisprofessorin, käytännöllinen
teologia (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävään: 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.
Apulaisprofessorin, käytännöllinen teologia, tehtävämäärityksen mukaan:
”Apulaisprofessorin, käytännöllinen teologia (vakinaistamispolku, Tenure Track)
tehtävä on sijoitettu filosofisen tiedekunnan teologian osastoon. Apulaisprofessori
vastaa yhdessä oppiaineen lehtorin kanssa käytännöllisen teologian tieteellisestä
tutkimuksesta ja opetuksesta ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa. Lisäksi
apulaisprofessori osallistuu ortodoksisen seminaarin kanssa järjestettävien
soveltavien opintojen koordinointiin.
Ortodoksisen teologian koulutus ja tutkimus on Itä-Suomen yliopistolle annettu
kansallinen erityistehtävä. Apulaisprofessorin tehtävänä on tieteellinen
tutkimustyö, opetus- ja ohjaustehtävät ortodoksisen teologian
koulutusohjelmassa sekä osallistuminen muuhun teologian osaston koulutus- ja
tutkimustoimintaan. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu tutkimushankevalmistelu
ja rahoituksen hakeminen.
Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset
(johtosääntö 31 §).
Käytännöllisen teologian apulaisprofessorin tehtävässä on kyseessä eteneminen
vakinaistamispolun tasolta toiselle. Yliopistotutkijasta apulaisprofessoriksi
tehtävän täyttämistä valmistelee dekaanin asettama tehtäväntäyttötoimikunta.
Itä-Suomen yliopiston rehtorin päätöksen (28.5.2015) mukaan ylentämisessä
vakinaistamispolulla ja ansioiden arvioinnissa käytetään ulkoista
asiantuntija-arviointia. Mikäli ylentämisen kriteerit eivät täyty, henkilö poistuu
vakinaistamispolulta.
Tehtävä täytetään 1.8.2018 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi.
Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track.
Apulaisprofessorin 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. Apulaisprofessorikauden jälkeen kutsutäyttö professorin tehtävään
tapahtuu asiantuntijalausuntojen perusteella.”
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Apulaisprofessorin (käytännöllinen teologia) tehtävässä on kyseessä TT,
yliopistotutkija Pekka Metson eteneminen vakinaistamispolun tasolta toiselle.
Asiantuntijalausunnot yliopistotutkija, TT Pekka Metson edellytyksistä täyttää
31.7.2018 mennessä apulaisprofessorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset
on pyydetty professori Kati Tervo-Niemelältä (UEF) ja professori Jyrki Knuutilalta
(Helsingin yliopisto). Asiantuntijalausunto liitteenä.
Tervo-Niemelä ja Knuutila ovat lausunnossaan todenneet Metson täyttävän
apulaisprofessorin, käytännöllinen teologia, tehtävän kelpoisuusvaatimukset.
Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että TT Pekka Metson
otetaan apulaisprofessorin, käytännöllinen teologia tehtävään
1.8.2018-31.7.2022. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään
8.6.2018 vapauttanut Metson opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen
opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista.
TT Pekka Metso täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut apulaisprofessorin
kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja
tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että TT Pekka Metso otetaan apulaisprofessorin,
käytännöllinen teologia tehtävään 1.8.2018 alkaen neljän (4) vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta TT Pekka Metson ottamiseksi
apulaisprofessorin, käytännöllinen teologia tehtävään 1.8.2018 alkaen neljän (4)
vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Asiantuntijalausunto (Tervo-Niemelä ja Knuutila)
Metson CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
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Yliopistotutkijan (kulttuurintutkimus) tehtävän (vakinaistamispolku, Tenure Track)
tehtäväalan ja tehtävämäärityksen käsittely ja dekaanin ehdotus FT Juhana
Venäläisen ottamisesta tehtävään: 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.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten
tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Yliopistotutkijan (kulttuurintutkimus) tehtävä (vakinaistamispolku, Tenure Track)
sijoittuu humanistiseen osastoon. Tehtävä halutaan avata yliopistotutkija tasolta
lähtien ja ottaa vakinaistamispolulle vuonna 2015 väitellyt FT Juhana Venäläinen.
Venäläisen CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio ovat liitteinä.
Humanistisen ja teologisen alan tehtäväntäyttötoimikunta on kokouksessaan
5.6.2018 käsitellyt tehtävämäärityksen osaston esityksen perusteella sekä
arvioinut, täyttääkö FT Juhana Venäläinen tehtävän edellytykset. Tehtävän
tehtäväkuvaus liitteenä.
Tehtävän tehtävämääritys on liitteenä. Tehtäväntäyttötoimikunta on todennut,
että FT Juhana Venäläinen täyttää tehtävän edellytykset ja esittää, että
Venäläinen otetaan yliopistotutkijan, kulttuurintutkimus (vakinaistamispolku,
Tenure Track) tehtävään neljän vuoden määräajaksi ajalle 1.9.2018–31.8.2022.
Tehtäväntäyttötoimikunta toteaa perusteluiksi Venäläisen ottamiselle
yliopistotutkijan tehtävään seuraavaa: ”Venäläinen on tutkimuksessaan osoittanut
poikkitieteellistä ja poikkeuksellisen innovatiivista otetta yhdistäen yhteiskunta- ja
taloustieteet sekä humanistiset tieteet. Venäläisellä on vahvat julkaisunäytöt
tohtorin tutkinnon (v. 2015) jälkeen sekä innovatiivista ja monipuolista
metodologista osaamista. Venäläisen metodologinen osaaminen (Big data ja
etnografinen tutkimus) osuu Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat
-profiilialueen vahvistettavalle osaamisalueelle. Hänen tutkimuksissaan on myös
vahvaa näyttöä sosiokulttuurisiin järjestelmiin kohdistuvasta tutkimuksesta ja sen
teorian muodostuksesta.
Venäläinen on hakenut tutkimusrahoitusta väittelyn jälkeen ja saanut kaksi
säätiöapurahaa tieteelliseen työskentelyyn (Koneen säätiö v. 2017 ja Alfred
Kordelinin säätiö v. 2015). Lisäksi hän on osoittanut yhteistyökykyä osallistumalla
hankkeiden valmisteluun osana työryhmää sekä toimimalla yhtenä toimittajana
kolmessa artikkelikokoelmassa. Venäläinen on ollut mm. mukana
menestyksekkäässä SENSOTRA-hankkeessa jo sen valmisteluvaiheessa.
Venäläinen on saanut kaksi tunnustusta tutkimuksestaan (Vuoden tiedekynä 2016
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sekä Oikeus-lehden paras artikkeli v. 2011), jotka osoittavat tutkimuksen korkeaa
laatua. Venäläinen on kansainvälisesti verkostoituva tutkija, joka toimii useiden
tieteellisten aikakauslehtien toimitusneuvostoissa, ja lisäksi hänellä on
referee-tehtäviä. Venäläisellä on myös kokemusta taiteellisista projekteista.
Venäläisellä on tehtävässä vaadittava hyvä opetustaito (opetustaidon arviointi
5.6.2018, josta laadittu erillinen pöytäkirja). ”
FT Juhana Venäläinen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut yliopistotutkijan
kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja
tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että FT Juhana Venäläinen otetaan
yliopistotutkijan, kulttuurintutkimus (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävään
(neljän vuoden määräajaksi ajalle 1.9.2018–31.8.2022. Määräaikaisuuden
perusteena on vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee yliopistotutkijan, kulttuurintutkimus
(vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävämäärityksen ja dekaani kuulee
tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta ottaa FT Juhana Venäläinen tehtävään neljän
vuoden määräajaksi 1.9.2018–31.8.2022.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Tehtäväkuvaus: yliopistotutkija, kulttuurintutkimus (vakinaistamispolku, Tenure
Track)
Venäläisen hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin, suomen kieli, 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, suomen kieli, tehtävä on sijoitettu humanistiseen osastoon.
Tehtävä on ollut haettavana 18.4.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä (7): PhD Merlijn De Smit, FT Mikko Heikkilä, FT Maria
Kok, FT Tommi Nieminen, FD Outi Toropainen, FT Milla Uusitupa ja FT Susanna
Virtanen.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”yliopistonlehtorin, suomen kieli, tehtäviin kuuluu
kaikilla opintojen tasoilla suomen kielen opetusta sekä opintojen ja tutkielmien
ohjausta ja arviointia. Lisäksi yliopistonlehtori opettaa suomi toisena tai vieraana
kielenä -perusopintokokonaisuutta, kehittää tätä alaa sekä ohjaa tämän alan
opintotöitä. Työhön voi sisältyä myös äidinkielenopetukseen liittyvien opintotöiden
ohjausta. Yliopistonlehtori tekee yhteistyötä opettajankoulutusta järjestävien
tahojen kanssa ja osallistuu alansa tutkimukseen, tutkijakoulutukseen ja
tutkimushankkeisiin.
Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).
Tehtävään valittaessa eduksi katsotaan tieteellisin julkaisuin ja tutkimushankkein
todennetut ja tehtäväalueeseen kohdistuvat tutkimukselliset ansiot. Lisäksi eduksi
katsotaan pedagogiset opinnot ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.
Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan kokemusta suomen kielen
(äidinkielen) ja suomi toisena tai vieraana kielenä -alan opetus- ja
tutkimustehtävistä. Tehtävään valittavalta edellytetään erinomaista suomen
kielen taitoa. ”
Dekaani kutsui 28.5.2018 antamallaan päätöksellä opetusnäytteeseen seuraavat
osaston esittämät hakijat: PhD Merlijn De Smit, FT Maria Kok, FD Outi Toropainen
ja FT Susanna Virtanen. Dekaanin asettama opetustaidon arviointiryhmä arvioi
hakijoiden opetustaidon 7.6.2018. Kaikilla arvioiduilla hakijoilla on
arviointiryhmän lausunnon (11.6.2018) mukaan johtosäännön edellyttämä hyvä
opetustaito.
Humanistinen osasto on esittänyt, että yliopistonlehtorin, suomen kieli, tehtävään
otetaan FT Susanna Virtanen 1.8.2018 lukien. Varalle tehtävään otettavaksi
osasto esittää FT Maria Kokia. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.
Hakijat Virtanen ja Kok täyttävät johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
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Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että FT Susanna Virtanen otetaan
yliopistonlehtorin, suomen kieli, tehtävään 1.8.2018 lukien. Varalle esitetään
tehtävään otettavaksi FT Maria Kok.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Susanna Virtasen
ottamiseksi yliopistonlehtorin, suomen kieli, tehtävään 1.8.2018 lukien ja FT
Maria Kokin ottamiseksi tehtävään varalle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto (Excel)
FT Susanna Virtasen ja FT Maria Kokin hakemusasiakirjat
Humanistisen osaston esitys
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Dekaanin ehdotus yliopisto-opettaja, venäjän kieli, 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, venäjän kieli, tehtävä on sijoitettu humanistiseen osastoon.
Tehtävä on ollut haettavana 16.1.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä (15): MA Bijan Choobineh, FT Nina Havumetsä, FM Riikka
Iso-Ahola, FT Natalia Kozlovskaia, FM (vast.) Irina Kudasheva, FL (vast.) Elena
Kurochkina, FM (vast.) Dmitry Loginov, FM Natalia Mikhailova, FM Pavel
Moshnikov, FT Mikhail Oshukov, FM (vast.) Ilja Ouretski, FM (vast.) Marina
Pekshieva, FM (vast.) Marina Sallinen, FM Hannes Viimaranta ja FM Erja Vottonen.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”yliopistonlehtorin, venäjän kieli, tehtäviin kuuluu
kaikilla opintojen tasoilla venäjän kielen, erityisesti kääntämisen ja tulkkauksen
(venäjä–suomi) opetusta, opintojen sekä tutkielmien ohjausta ja arviointia.
Yliopistonlehtori osallistuu alansa tutkimukseen, tutkijakoulutukseen ja
tutkimushankkeisiin. Käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan katsotaan
eduksi. Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan kokemusta alan opetusja tutkimustehtävistä tai työkokemusta kääntämisen alalta.
Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31
§). Opetusansioita arvioitaessa luetaan eduksi pedagogisten opintojen
suorittaminen (johtosääntö 32 §). Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään
dokumentoitua näyttöä väitöskirjatyön jälkeisestä tutkimustoiminnasta.
Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja venäjän kielen taitoa.
Mikäli tehtävää hakeneiden joukossa ei ole soveltuvan tohtorin tutkinnon
suorittaneita ja muilta osin tehtävään kelpoisia, tehtävään voidaan ottaa myös
yliopisto-opettajaksi kelpoinen henkilö edellyttäen, että hän täyttää tehtävän
muut kelpoisuusehdot. Yliopisto-opettajan tehtäviin ei kuulu opinnäytetöiden
ohjausta. Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon
suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien
alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).”
Dekaani kutsui 24.5.2018 antamallaan päätöksellä opetusnäytteeseen osaston
esityksestä FT Nina Havumetsän. Dekaanin asettama opetustaidon arviointiryhmä
arvioi hakijan opetustaidon 6.6.2018. Hakija Havumetsällä on arviointiryhmän
lausunnon (11.6.2018) mukaan johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito.
Humanistinen osasto on esittänyt, että yliopistonlehtorin, venäjän kieli, tehtävä
täytetään yliopisto-opettajan tehtävänä ja että siihen otetaan FT Nina Havumetsä
1.8.2018 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.
FT Nina Havumetsä täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
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Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että FT Nina Havumetsä otetaan
yliopisto-opettajan, venäjän kieli, tehtävään 1.8.2018 lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Nina Havumetsän
ottamiseksi yliopisto-opettajan, venäjän kieli, tehtävään 1.8.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Hakijayhteenveto (Excel)
FT Nina Havumetsän hakemusasiakirjat
Humanistisen osaston esitys
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Dekaanin ehdotus tutkijatohtorin, erityispedagogiikka, erityisesti ennakointi,
osallisuus ja oppiminen (vakinaistamispolku, Tenure Track), 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.
Tutkijatohtorin, erityispedagogiikka, erit. ennakointi, osallisuus ja oppiminen
(vakinaistamispolku Tenure Track) tehtävä on sijoitettu kasvatustieteiden ja
psykologian osastoon. Tehtävä on ollut haettavana 16.5.2018 päättyneenä
aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä seuraavat henkilöt
(5): dosentti, KT (kasvatustiede) Reetta Mietola; LitT (liikuntapedagogiikka,
erityisliikunta) Kwok Ng; KT (erityispedagogiikka) Henri Pesonen; KT
(erityispedagogiikka) Kaisa Pihlainen ja KT (erityispedagogiikka) Jonna Salminen.
Hakijayhteenveto tehtävää hakeneista on liitteenä.
Tehtäväkuvauksen mukaan: ”Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan
haettavana olevassa tehtävässä tutkijatohtorin tasolta lähtien. Kauden lopussa
arvioidaan mahdollisuus nostaa tehtävään valittu ansioittensa perusteella
seuraavalle tasolle (yliopistotutkija) ilman hakumenettelyä. 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.
Tehtävään valittavan odotetaan tekevän tutkimusta, joka kohdentuu
erityispedagogiikan alueella keskeiseen preventiiviseen näkökulmaan,
laaja-alaiseen osallisuuden tunnistamiseen ja edistämiseen, joko yksilöllisenä tai
yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimus voi kohdistua näiden tekijöiden tarkasteluun
eri elämänkulun vaiheissa. Myös edellä mainittujen tekijöiden yhteydet
oppimiseen voivat olla tutkimuksen ytimessä.
Tutkijatohtorilta odotetaan kykyä tehdä tutkimusta ja olla aktiivisesti mukana
tutkimushankkeissa, hankkia rahoitusta erilaisista rahoituslähteistä, valmiutta
opettaa ja ohjata opinnäytteitä sekä kansainvälistä kokemusta ja kiinnostusta
verkottua kansainvälisesti. Hakijalla tulee olla valmiutta työskennellä
monenlaisten ja monialaisten tutkimusryhmien kanssa. Edellä mainitut ansiot
tulee dokumentoida hakemuksessa.?
Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi
(johtosääntö 31 §).?Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkinto, joka on
suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista.
Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai
vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista. Tehtävään valittavalta
edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. ”
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Kasvatustieteiden ja psykologian alan tehtäväntäyttötoimikunta on
kokouksessaan 31.5.2018 käsitellyt tehtävää hakeneiden ansiot.
Tehtäväntäyttötoimikunta toteaa seuraavaa:
”Todettiin, että kaikilla tehtävää hakeneilla on soveltuva tohtorin tutkinto, joka on
suoritettu enintään viisi vuotta ennen hakuilmoituksessa määriteltyä
tutkijatohtorikauden aloittamisajankohtaa (1.8.2018). (…) Kaikkien hakijoiden
osalta voidaan todeta, että heidän tutkimuksensa kohdentuu eri painotuksin
haettavana olleen tehtävän tutkimusteemoihin. Koska tehtävään valittavan
odotetaan tekevän tutkimusta ennakoinnin, laaja-alaisen osallisuuden ja
oppimisen näkökulmista, todetaan hakijoiden Pesonen, Pihlainen ja Salminen
tutkimuksen kohdentuvan haettavan tehtävän alaan parhaiten.”
Tutkimuksellisen profilaation ja tutkimusansioiden perusteella
tehtäväntäyttötoimikunta kutsui kärkihakijoina haastatteluun hakijat Pesonen,
Pihlainen ja Salminen. Hakijat haastateltiin 8.6.2018, minkä jälkeen kärkihakijoita
vertailtiin heidän hakemuksissaan esittämien tutkimusansioiden ja
tutkimussuunnitelman, väitöstyön jälkeisten julkaisujen ja haetun
tutkimusrahoituksen sekä tehtyjen haastattelujen perusteella. Vertailuperusteina
olivat haettavana olleen tehtävän tutkimusteemat ja tehtävään valittavalta
edellytettävä tutkimustoiminta.
Kärkihakijavertailun perusteella tehtäväntäyttötoimikunta toteaa, että parhaiten
tutkijatohtorin palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut
edellytykset täyttää KT Jonna Salminen. Haastattelussa hakija Salminen tiedusteli
tämänhetkisiin työvelvoitteisiinsa vedoten mahdollisuudesta aloittaa tehtävässä
1.1.2019, mikäli valinta kohdistuisi häneen.
Tehtäväntäyttötoimikunta esittää, että tutkijatohtorin, erityispedagogiikka, erit.
ennakointi, osallisuus ja oppiminen (vakinaistamispolku Tenure Track) tehtävään
otetaan KT Jonna Salminen neljän vuoden määräajaksi ajalle
1.1.2019–31.12.2022. Varalle tehtävään otettavaksi esitetään KT Kaisa
Pihlainen.
Hakijat Salminen ja Pihlainen täyttävät johtosäännössä mainitut tutkijatohtorin
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
KT Jonna Salminen on 15.6.2018 peruuttanut hakemuksensa tehtävään.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KT Kaisa Pihlainen otetaan
tutkijatohtorin, erityispedagogiikka, erit. ennakointi, osallisuus ja oppiminen
(vakinaistamispolku Tenure Track) tehtävään neljän vuoden määräajaksi ajalle
1.8.2018–31.7.2022 tai sopimuksen mukaan.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KT Kaisa Pihlaisen ottamiseksi
tutkijatohtorin, erityispedagogiikka, erit. ennakointi, osallisuus ja oppiminen
(vakinaistamispolku Tenure Track) tehtävään neljän vuoden määräajaksi ajalle
1.8.2018–31.7.2022 tai sopimuksen mukaan.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto (Excel)
KT Kaisa Pihlaisen hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus Nora Muhosen ottamisesta yliopisto-opettajan, ranskan kieli ja
kulttuuri, tehtävään: 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-opettaja, ranskan kieli ja kulttuuri tehtävä on sijoitettu humanistiseen
osastoon. Tehtävää on hoitanut määräaikaisessa työsuhteessa FM Nora Muhonen
1.3.2015 lukien.
Humanistinen osasto on esittänyt, että FM Nora Muhonen otetaan
yliopisto-opettajan, ranskan kieli ja kulttuuri tehtävään 1.8.2018 lukien. Osaston
esitys perusteluineen on liitteenä.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §).
Dekaani on päätöksellään 14.6.2018 Muhosen opetusnäytteen antamisesta, sillä
hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista.
FM Nora Muhonen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja yliopisto-opettajan, ranskan kieli ja kulttuuri tehtävässä
vaaditut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että FM Nora Muhonen otetaan
yliopisto-opettajan, ranskan kieli ja kulttuuri, tehtävään 1.8.2018
lukien. Muhosen CV ja opetusportfolio ovat liitteenä.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FM Nora Muhosen ottamiseksi
yliopisto-opettajan, ranskan kieli ja kulttuuri, tehtävään 1.8.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Muhosen CV ja opetusportfolio
Humanistisen osaston esitys
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Dekaanin ehdotus yliopisto-opettajan, ruotsin kieli, 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, ruotsin kieli, tehtävä on sijoitettu humanistiseen osastoon.
Tehtävä on ollut haettavana 18.4.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä (4): FT Mikko Heikkilä, FM Elna Hänninen, FM Elina
Ikonen ja FM Riitta Mertanen.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”yliopisto-opettajan, ruotsin kieli, tehtäviin kuuluu
pääasiallisesti käytännön kielitaito-opetusta perusopintotasolta syventäviin
opintoihin. Tehtävään kuuluu myös opintojen ohjausta.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §). Opetustehtävien alaan liittyvällä käytännön
perehtyneisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kokemusta ruotsin kielen
yliopistotasoisesta opetuksesta. Tehtävään valittaessa eduksi katsotaan tieteellisin
julkaisuin ja tutkimushankkein todennetut ja tehtäväalueeseen kohdistuvat
tutkimukselliset ansiot. Pedagogiset opinnot luetaan hakijalle eduksi. Tehtävään
valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen ja erinomaista ruotsin kielen
taitoa".
Dekaani kutsui 31.5.2018 antamallaan päätöksellä opetusnäytteeseen kaikki
tehtävää hakeneet. Hakija Heikkilä ilmoitti 5.6.2018, ettei saavu antamaan
opetusnäytettä hänelle varattuna aikana. Dekaanin asettama opetustaidon
arviointiryhmä arvioi muiden hakijoiden opetustaidon 11.6.2018. Kaikilla
arvioiduilla hakijoilla on arviointiryhmän lausunnon (12.6.2018) mukaan
johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito.
Humanistinen osasto on esittänyt, että yliopisto-opettajan, ruotsin kieli, tehtävään
otetaan FM Elina Ikonen 1.8.2018 lukien. Osaston esitys perusteluineen on
liitteenä.
FM Elina Ikonen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
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Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että FM Elina Ikonen otetaan
yliopisto-opettajan, ruotsin kieli, tehtävään 1.8.2018 lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FM Elina Ikosen ottamiseksi
yliopisto-opettajan, ruotsin kieli, tehtävään 1.8.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto (Excel)
FM Elina Ikosen hakemusasiakirjat
Humanistisen osaston esitys

Joensuu 18.6.2018

sihteeri

Ulla Hurskainen
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