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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 19.1.2017. 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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Sivuaineiden valintaperusteiden 2019 muutokset
Valmistelija: Henni Nevalainen
dnro:

1415/03.01.00/2018
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9§ mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on päättää opiskelijoiden valintaperusteista.
Tutkintosäännön 13§ mukaan yliopistossa on vapaa sivuaineiden opinto-oikeus
lukuun ottamatta aloja, joissa opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta ja
tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta.
Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset määritellään
opetussuunnitelmassa.
Sivuaineiden valintaperusteet vuodelle 2019 on hyväksytty tiedekuntaneuvoston
kokouksissa syyslukukaudella 2018. Soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osasto sekä humanistinen osasto esittävät hyväksyttyihin
valintaperusteisiin liitteiden mukaisia muutoksia.
Opetussuuunnitelmaa täydennetään liitteenä olevien sivuaineiden
valintaperusteiden mukaisilla sivuaineopinto-oikeuksien rajoituksilla.

Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvoston hyväksyy liitteenä olevat sivuaineiden
valintaperusteiden muutokset.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Kotitaloustieteen perus- ja aineopintojen valintaperusteiden muutokset
(muutokset punaisella)
Humanistisen osaston sivuaineiden valintaperusteiden muutokset

Itä-Suomen yliopisto

Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§3

1/2019

5 (9)

23.01.2019

Dekaanin ehdotus professorin, psykologia, erityisesti työelämä ja sen muutos,
tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
dnro:

1302/01.01.02/2018
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n 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.
Professorin, kasvatustiede, psykologia, eritysesti työelämä ja sen muutos, tehtävä
on ollut haettavana 13.6.2018 päättyneenä hakuaikana. Tehtävä on sijoitettu
kasvatustieteiden ja psykologian osastoon. Tehtävää hakivat määräaikaan
13.6.2018 mennessä seuraavat hakijat (8): PsT Taina Hintsa; PsT Mari Huhtala;
PsT Mervi Jehkonen; PsT Anne Mäkikangas; PsT Lauri Oksama; PsT Johanna
Rantanen; PsT Paula Salo ja PsT, PhD Marianna Virtanen. Hakijayhteenveto
tehtävää hakeneista liitteenä.
Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Tehtäväntäyttötoimikunnan esityksestä dekaanin päätöksellä 10.9.2018 tehtävän
kärkihakijoiksi valittiin PsT Taina Hintsa; PsT Mari Huhtala; PsT Anne Mäkikangas;
PsT Johanna Rantanen ja PsT, PhD Marianna Virtanen. Asiantuntijalausunnot
kärkihakijoiksi valittujen kelpoisuudesta ja ansioista pyydettiin professori (em.)
Juhani Julkuselta (Helsingin yliopisto), professori (em.) Jaakko Seikkulalta
(Jyväskylän yliopisto) ja professori Taina Rantaselta (Jyväskylän yliopisto).
Asiantuntijalausunnot ovat liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla
tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, psykologia, eritysesti työelämä ja sen muutos, tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että tehtävään otetaan PsT, PhD Marianna Virtanen.
Tehtävänäyttötoimikunnan 7.1.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirjan liitteeksi
laadittu yhteenveto ja esitys on liitteenä.
PsT, PhD Marianna Virtanen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, psykologia,
eritysesti työelämä ja sen muutos, tehtävään sekä on opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan
puheenjohtajan päätöksellä Virtanen on vapautettu opetusnäytteen antamisesta.
Virtasen opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä
opetustaito).
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Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PsT, PhD Marianna Virtanen otetaan
professorin, psykologia, eritysesti työelämä ja sen muutos, tehtävään 1.3.2019
lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PsT, PhD Marianna Virtasen
ottamiseksi professorin, psykologia, eritysesti työelämä ja sen muutos, tehtävään
1.3.2019 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto
Tehtävänäyttötoimikunnan kokouksen 7.1.2019 pöytäkirjan liitteeksi laadittu
esitys tehtävään valittavasta
Virtasen hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus THM Sirja Möttösen ottamisesta yliopisto-opettajan, ohjauksen
koulutus, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
dnro:

153/01.01.03/2019
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, ohjauksen koulutus, tehtävä sijoittuu kasvatustieteiden ja
psykologian osastoon. Tehtävää on hoitanut määräaikaisessa työsuhteessa THM
Sirja Möttönen 1.10.2014 lukien. Tätä ennen Möttönen on toiminut osastossa
ohjauksen koulutuksen ja ohjauksen teorian ja käytännön yliopisto-opettajan
määräaikaisissa tehtävissä 1.8.2011 alkaen.
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto on esittänyt, että THM Sirja Möttönen
otetaan yliopisto-opettajan, ohjauksen koulutus, tehtävään 1.8.2019 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 §). THM Möttönen on terveydenhuollon maisterin
tutkinnon lisäksi suorittanut mm. kasvatustieteen syventävät opinnot (110 op) ja
opinto-ohjaajan kelpoisuuteen edellytettävät opinnot (60 op). Möttönen on
antanut 11.2.2014 opetusnäytteen opinto- ja työuraohjauksen yliopisto-opettajan
tehtävään arvosanalla hyvin hyvä.
THM Sirja Möttönen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja yliopisto-opettajan, ohjauksen koulutus, tehtävässä
vaadittavat edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että THM Sirja Möttönen otetaan
yliopisto-opettajan, ohjauksen koulutus, tehtävään 1.8.2019 lukien. Möttösen CV,
julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio ovat liitteinä.

Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta THM Sirja Möttösen
ottamiseksi yliopisto-opettajan, ohjauksen koulutus, tehtävään 1.8.2019 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

THM Sirja Möttösen CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston esitys
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Tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Dnro:

154/01.01.03/2019
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 (Tenure track) kielentutkimuksen metodologia, erityisesti
digitaaliset aineistot ja koneoppiminen
Yliopistonlehtori, englannin kieli

Esitys:

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

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Tehtävämääritys, apulaisprofessori (Tenure track) kielentutkimuksen metodologia,
erityisesti digitaaliset aineistot ja koneoppiminen
Tehtävämääritys, yliopistonlehtori, englannin kieli
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Itä-Suomen yliopiston tuleva tutkimuksen ja strategiatyön eteneminen
dnro:

1230/00.03.02/2018
Asiaa käsiteltiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.12.2018, jolloin päätettiin
asian käsittelyn siirtymisestä tammikuun kokoukseen.
Dekaani kertoo vuonna 2019 toteutuvan tutkimuksen arvioinnin ja strategiatyön
linjauksista, jonka jälkeen tiedekuntaneuvostolla on mahdollisuus keskustella
asiasta.

Päätös:

Keskusteltiin.

LIITE

Dekaanin alustus

Joensuu 23.1.2019

sihteeri

Kari Korhonen

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

puheenjohtaja

Janne Pietarinen

