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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 23.8.2017. 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.
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KM Sini Kontkasen kasvatustieteen 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.

KM Sini Kontkasen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Starting points of
pre-service teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
-introducing a proto-TPACK model on tarkastettu julkisesti 15.6.2018.
Vastaväittäjä dosentti Marjaana Veermans (Turun yliopisto) sekä tiedekunnan
edustaja dosentti Kari Sormunen 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_978-952-61-2808-5/urn_isbn_978-952-61-2808-5.pd
f
Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
KM Sini Kontkasen väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

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

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO
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Filosofisen tiedekunnan opiskelijavalinnan perusteista 2019 päättäminen
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Liitteisiin on merkitty kohtia, jotka täydentyvät ja täsmentyvät myöhemmin
esim. opiskelijavalintojen valintayhteistyöneuvotteluiden myötä syksyllä 2018.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy valintaperusteiden sisällön vuodelle
2019 liitteiden mukaisesti. Esitän edelleen, että tiedekuntaneuvosto delegoi
dekaanille valintaperusteiden mahdolliset täydennykset ja korjaukset mm.
valtakunnallisten valintayhteistöiden aiheuttamat tekstien yhtenäistämistarpeet.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET 2019
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Avoimen yliopiston opetussuunnitelmien hyväksyminen kasvatus- ja
aikuiskasvatustiede sekä erityispedagogiikka
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Avoin yliopiston kasvatus-ja aikuiskasvatustieteen sekä erityispedagogiikan
opetussuunnitelmia on käsitelty tiedekuntaneuvoston kokouksessa keväällä
2018. Tällöin hyväksymättä on jäänyt muutamien opintojaksojen suoritustavat
ja avoin yliopisto on pyytänyt hyväksymään opetussuunnitelmat
liitteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmat on valmisteltu yhteistyössä
oppiaineesta vastaavien tiedelaitosten kanssa.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa avoimen yliopiston tarjoamien
opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmat liitteiden tarkoittamassa muodossa
lukuvuodelle 2018-2019.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAT
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Dosentin arvon myöntäminen FT Meri Kydölle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 1100/01.01.01.02/2017
FT Meri Kytö on hakenut kulttuurisen musiikintutkimuksen, erityisesti kulttuurisen
äänentutkimuksen dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on
pantu vireille 29.8.2017 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.
Humanistisen osaston johtaja on lausunnossaan todennut dosentuurin
tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi osaston tutkimuksen ja opetuksen
kannalta seuraavin perustein: ”Kulttuurinen musiikintutkimus ja sen erityisalue
kulttuurinen äänentutkimus täydentävät erinomaisesti humanistisen osaston
kulttuurintutkimuksen ja koulutusohjelmaa ja oppiainetta sekä tuo tärkeän lisän
osaston asiantuntemukseen ja vahvistaa tämän tutkimusalan kansainvälistä
verkottumista, tutkimusaktiivisuutta ja volyymia”.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (15.1.2018)
professori Marja Tuomisen (Lapin yliopisto) ja professori Johannes Brusilan (Åbo
Akademi) antamaan lausuntonsa FT Meri Kydön tieteellisestä pätevyydestä
kulttuurisen musiikintutkimuksen, erityisesti kulttuurisen äänentutkimuksen
dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori
Marja Tuominen ja Johannes Brusila puoltavat kulttuurisen musiikintutkimuksen,
erityisesti kulttuurisen äänentutkimuksen dosentin arvon myöntämistä FT Meri
Kydölle.
Kytö on suorittanut seuraavat tutkinnot: FT v. 2013 (Itä-Suomen yliopisto), FM v.
2006 (Turun yliopisto), sekä Luontokuvauksen ja –ohjelmien erikoistumisopinnot
v. 2005 (Tampereen ammattikorkeakoulu). Nykyisessä tehtävässään Tampereen
yliopiston tutkijatohtorina (musiikkiopinnot) Kytö on toiminut 1.8.2014 alkaen ja
aikaisemmin mm. lehtorina vv. 2012-2013 (Tampereen yliopisto), PhD-ohjaajana
ja tutkijana. Hakuajankohtana Kydön julkaisuluettelossa on 15 vertaisarvioitua ja
10 arvioimatonta tieteellistä artikkelia, 1 monografia, sekä lisäksi muita
julkaisuja.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on
9.8.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Meri Kydön opetusnäytteen
antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.
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Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Meri Kytö täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Kydölle kulttuurisen musiikintutkimuksen,
erityisesti kulttuurisen äänentutkimuksen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITE

Kydön CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
Asiantuntijalausunnot (Brusila ja Tuominen)
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Dosentin arvon myöntäminen FT Tuija Saresmalle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 249/01.01.01.02/2016
FT Tuija Saresma on hakenut kulttuurintutkimuksen, erityisesti sukupuolentutkimuksen dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu
vireille 10.2.2016 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.
Humanistisen osaston johtaja on lausunnossaan todennut dosentuurin
tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi osaston tutkimuksen ja opetuksen
kannalta.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (20.4.2018)
professori Susanna Paasosen (Turun yliopisto) ja professori Kirsti Lempiäisen
(Lapin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Tuija Saresman tieteellisestä
pätevyydestä kulttuurintutkimuksen, erityisesti sukupuolentutkimuksen dosentin
arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Susanna
Paasonen ja professori Kirsti Lempiäinen puoltavat kulttuurintutkimuksen,
erityisesti sukupuolentutkimuksen dosentin arvon myöntämistä FT Tuija
Saresmalle.
Saresma on suorittanut seuraavat tutkinnot: FT v. 2007 (Jyväskylän yliopisto), FM
v. 1996 (Jyväskylän yliopisto), HuM v. 1996 (Jyväskylän yliopisto) sekä
aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (60 ECTS) v. 2010 (Jyväskylän yliopisto).
Nykyisessä tehtävässään Jyväskylän yliopiston erikoistutkijana Saresma on
toiminut 1.10.2017 alkaen ja aikaisemmin mm. yo-tutkijana vv. 2014-2016
(Jyväskylän yliopisto) sekä yliopistonlehtorina vv. 2012-2013 (Jyväskylän
yliopisto). Hakuajankohtana Saresman julkaisuluettelossa on 27 vertaisarvioitua
ja 20 arvioimatonta tieteellistä artikkelia, 9 monografia, sekä lisäksi muita
julkaisuja.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on
13.8.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Tuija Saresman opetusnäytteen
antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Tuija Saresma täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Saresmalle kulttuurintutkimuksen,
erityisesti sukupuolentutkimuksen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Dosentin arvon myöntäminen FT Anna-Leena Toivaselle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 122/01.01.01.02/2018
FT Anna-Leena Toivanen on hakenut kirjallisuudentutkimuksen, erityisesti
postkoloniaalisen kirjallisuudentutkimuksen dosentin arvoa Itä-Suomen
yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 17.1.2018 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.
Humanististen tieteiden osaston johtaja on lausunnossaan todennut dosentuurin
tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi osaston tutkimuksen ja opetuksen
kannalta seuraavin perustein: ”Dosentuurin myöntäminen FT Anna-Leena
Toivaselle vahvistaa kirjallisuudentutkimuksen tutkimus- ja opetustoimintaa
Itä-Suomen yliopistossa, tuo kirjallisuudentutkimusta vahvemmin osaksi
”Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat” –profiilialuetta ja edistää siten
humanistisen osaston ja filosofisen tiedekunnan tiedollista kompetenssia”.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (5.4.2018) dosentti,
yliopistotutkija Olli Löytyn (Jyväskylän yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori
emeritus John A Stotesburyn antamaan lausuntonsa FT Anna-Leena Toivasen
tieteellisestä pätevyydestä kirjallisuudentutkimuksen, erityisesti postkoloniaalisen
kirjallisuudentutkimuksen dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä
asiantuntijoina toimineet dosentti Olli Löytty ja dosentti, emeritus John A
Stotesbury puoltavat kirjallisuudentutkimuksen, erityisesti postkoloniaalisen
kirjallisuuden-tutkimuksen dosentin arvon myöntämistä FT Anna-Leena
Toivaselle.
Toivanen on suorittanut seuraavat tutkinnot: FT v. 2010 (Jyväskylän yliopisto), FL
v. 2007 (Jyväskylän yliopisto), FM v. 2004 (Jyväskylän yliopisto) sekä
yliopistopedagogiset opinnot vv. 2012-2015 (Itä-Suomen yliopisto). Nykyisessä
tehtävässään tutkijatohtorina (MSCA-IF, CEREP, University of Liége, Belgium)
Toivanen on toiminut 1.4.2017 alkaen ja aikaisemmin mm. tutkijatohtorina vv.
2012-2017 (Itä-Suomen yliopisto) sekä tuntiopettajana vv. 2005-2017 (mm.
Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopisto). Hakuajankohtana Toivasen
julkaisuluettelossa on 30 vertaisarvioitua ja 3 arvioimatonta tieteellistä artikkelia,
1 monografia, sekä lisäksi muita julkaisuja.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on
17.8.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Anna-Leena Toivasen
opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen
perusteella.
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Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Anna-Leena Toivanen täyttää yliopistolaissa
mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Toivaselle kirjallisuudentutkimuksen, erityisesti postkoloniaalisen kirjallisuudentutkimuksen dosentin arvon
Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Toivasen CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
Asiantuntijalausunnot (Löytty ja Stotesbury)
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Dosentin arvon myöntäminen KT Tanja Äärelälle
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro 550/01.01.01.02/2018
KT Tanja Äärelä on hakenut erityispedagogiikan, erityisesti erityisen tuen
tutkimuksen dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu
vireille 13.4.2018 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.
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston johtaja on lausunnossaan todennut
dosentuurin tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi osaston tutkimuksen ja
opetuksen kannalta seuraavin perustein: ”Olemassa olevat erityispedagogiikan
asiantuntijat UEF:ssa sijoittuvat tutkimus- ja opetusosaamisen osalta kyllä näille
kaikille alueille (yleinen, tehostettu tai erityinen tuki oppimisessa ja
osallistumisessa), mutta juuri erityisen tuen osalta puuttuu dosentuureista
henkilöstöä. Erityinen tuki sijoittuu alueelle, joka erityispedagogiikan tieteenalan
historian kannalta on merkittävintä. Tästäkin syystä ko. dosentuuri on perusteltu
ja erittäin tarpeellinen”.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (20.4.2018)
dosentti Raija Pirttimaan (Jyväskylän yliopisto) ja dosentti Elina Konnun
(Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa KT Tanja Äärelän tieteellisestä
pätevyydestä erityispedagogiikan, erityisesti erityisen tuen tutkimuksen dosentin
arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet dosentti Raija
Pirttimaa ja dosentti Elina Kontu puoltavat erityispedagogiikan, erityisesti
erityisen tuen tutkimuksen dosentin arvon myöntämistä KT Tanja Äärelälle.
Äärelä on suorittanut seuraavat tutkinnot: KT v. 2013 (Lapin yliopisto), KM v.
2004 (Lapin yliopisto), sekä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot v. 2007 (Jyväskylän yliopisto). Nykyisessä tehtävässään Lapin
yliopiston erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Äärelä on toiminut 1.9.2016
alkaen ja aikaisemmin mm. kasvatustieteen yliopistonlehtorina vv. 2015-2016
(Lapin yliopisto), erityispedagogiikan ja kasvatuspsykologian tuntiopettajana vv.
2011-2016 (Lapin yliopisto) sekä sairaalaopettajana vv. 2002-2015 (Rovaniemen
kaupungin sairaalakoulu). Hakuajankohtana Äärelän julkaisuluettelossa on 14
vertaisarvioitua ja 2 arvioimatonta tieteellistä artikkelia, 1 monografia, sekä
lisäksi 1 muu julkaisu.
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Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on

9.8.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Tanja Äärelän opetusnäytteen
antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että KT Tanja Äärelä täyttää yliopistolaissa mainitut
dosentin arvon edellytykset ja myöntää Äärelälle erityispedagogiikan, erityisesti
erityisen tuen tutkimuksen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Äärelän CV, julkaisuluettelo ja opetusportfolio
Asiantuntijalausunnot (Pirttimaa ja Kontu)
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29.08.2018

Dekaanin ehdotus tutkijatohtorin, opinto- ja uraohjaus (vakinaistamispolku, Tenure
Track) tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
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.
Yliopistotutkijan/tutkijatohtorin, opinto- ja uraohjaus (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 (3): KM Ilona Kauppi, YTT, KM Toni Kosonen ja YTT,
KM Anne-Mari Souto. Hakija Kauppi ei ole suorittanut tohtorin tutkintoa, joten hän
ei ole kelpoinen tehtävään.
Hakijayhteenveto tehtävää hakeneista on liitteenä.
Tehtäväkuvauksen mukaan (lyhennetty keskeiset osuudet): ”Vakinaistamispolku
(Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä yliopistotutkijan tai
tutkijatohtorin tasolta lähtien, riippuen hakijan tasosta. ----Yliopistotutkijan/
tutkijatohtorin tehtävässä painottuu aktiivinen osallistuminen opinto- ja
uraohjauksen tutkimus-, hanke- ja julkaisutoimintaan. Tehtävään kuuluu myös
opetusta ohjauksen koulutuksissa sekä jatko-opiskelijoiden ohjausta
(yliopistotutkija). Tehtävään voi sisältyä opetusta myös englannin kielellä.
Yliopistotutkijalta/tutkijatohtorilta odotetaan kykyä tehdä tutkimusta sekä johtaa
tutkimushankkeita ja luoda omaa tutkimuslinjaa uravaihe huomioiden, hankkia
rahoitusta erilaisista rahoituslähteistä, valmiutta opettaa ja ohjata opinnäytteitä
(yliopistotutkija), metodologista erityisosaamista (joko kvalitatiivinen tai
kvantitatiivinen) sekä kansainvälistä kokemusta ja kiinnostusta verkottua
kansainvälisesti. Edellä mainitut tulee dokumentoida hakemuksessa.
Hakijalla tulee olla opinto- ja uraohjauksen tai työelämäohjauksen tuntemusta,
jollaiseksi katsotaan työkokemus sekä aiheeseen kohdistuva tutkimus- tai
kehittämistoiminta. Väitöskirjan osalta soveltuviksi katsotaan ohjauksellisesta
aihepiiristä tehty tutkimus psykologiatieteiden, kasvatustieteiden tai
yhteiskuntatieteiden piiristä.
Ohjauksen tutkimus on tähän mennessä painottunut erityisesti nuorten siirtymien
ja suunnanottojen sekä opinto-ohjauksen sosiaalisesti kontekstoituun
tutkimukseen. Odotamme tehtävään valittavalta sosiokulttuurisen ja
konstruktivistisen ohjaustutkimuksen tuntemusta. Odotamme myös kykyä avata
omaa, sen rinnalle sopivaa tutkimuslinjaa tilanteessa, jossa opinto- ja
uraohjauksen koulutus on suuntautumassa koulu- ja oppilaitoskontekstin ohella
aktiivisesti myös työelämän sovellusalueille ja uraohjausprofession kehittämiseen.
Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31
§). Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut (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
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suorittamista. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (johtosääntö 31
§).

Yliopistotutkijan/tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään opintoohjaajan kelpoisuus tai vastaava käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan
(kokemus ohjaustyöstä ja/tai ohjauksen kehittämistehtävistä) sekä dokumentoitua näyttöä väitöskirjatyön jälkeisestä tutkimustoiminnasta.”
Kasvatustieteiden ja psykologian alan tehtäväntäyttötoimikunta on
kokouksessaan 31.5.2018 käsitellyt YTT, KM Toni Kososen ja YTT, KM Anne-Mari
Soudon ansiot. Tehtäväntäyttötoimikunta toteaa seuraavaa:
“Todettiin, että molemmilla tohtorihakijoilla on tehtävän alaan soveltuva tohtorin
tutkinto: Kosonen on väitellyt sosiologian alalta vuonna 2016 ja Souto
kasvatussosiologiasta vuonna 2011. Hakija Souto on suorittanut tohtorin
tutkinnon noin seitsemän vuotta sitten. Hänen hakemuksestaan ei käy ilmi, että
tutkinnon suorittamisen ja hakuilmoituksessa määritellyn Tenure Track -tehtävän
aloitusajankohdan välinen nettoaika (perhevapaa- ja/tai asevelvollisuusjaksot pois
luettuina) olisi tätä lyhyempi. Tutkijatohtorin tehtävässä nettoaika voi olla
enintään viisi vuotta. Tällä perusteella hakija Souto ei voi tulla valituksi
tutkijatohtorin tehtävään. Hänen osaltaan jatkotarkastelu tulee tehdä
yliopistotutkijan tehtävän tasolta. (…) Todettiin, että molemmat hakijat täyttävät
haettavana olleen opinto- ja uraohjauksen Tenure Track -tehtävän muodolliset
kelpoisuusvaatimukset. Hakijan Soudon osalta muodollinen kelpoisuus rajautuu
yliopistotutkijan tehtävään. Päätettiin, että molemmat hakijat kutsutaan
haastatteluun, jossa tarkemmin käydään läpi mm. heidän tutkimuksellisia
ansioitaan sekä heidän motivaatiotaan ja sitoutumistaan tehtävään ja sen
vaatimuksiin.”
Hakijat haastateltiin 19.6.2018, minkä jälkeen perehdyttiin lähemmin heidän
hakemuksissaan esittämiin tutkimusansioihin ja tutkimussuunnitelmiin sekä
haastattelujen sisältöihin. Tarkastelun pohjana olivat tehtävän tutkimusteemat ja
tehtävään valittavalta edellytettävä tutkimustoiminta.
Tehtäväntäyttötoimikunta toteaa, että YTT, KM Toni Kosonen täyttää
tutkijatohtoritasolla opinto- ja uraohjauksen Tenure Track -tehtävän
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset. YTT, KM
Anne-Mari Soudon väitöstyön jälkeisen tieteellisen tuotannon laajuus ja taso ei
kokonaistarkastelun perusteella täytä Tenure Track -tehtävän edellytyksiä
yliopistotutkijan tehtävän tasolla.
Tehtäväntäyttötoimikunta esittää, että YTT, KM Toni Kosonen otetaan
tutkijatohtorin, opinto- ja uraohjaus (vakinaistamispolku, Tenure Track),
tehtävään neljän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2019–31.12.2022.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että YTT, KM Toni Kosonen
otetaan tutkijatohtorin, opinto- ja uraohjaus (vakinaistamispolku, Tenure Track)
tehtävään neljän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2019–31.12.2022.
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Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta YTT, KM Toni Kososen
ottamiseksi tutkijatohtorin, opinto- ja uraohjaus (vakinaistamispolku Tenure
Track), tehtävään neljän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2019–31.12.2022.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto (Excel)
Toni Kososen CV ja julkaisuluettelo

Joensuu 11.9.2018

sihteeri

Kari Korhonen
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puheenjohtaja

Janne Pietarinen

