
\,

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA 3/2014
Muut asiat / B

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Puheenjohtaja

Jäsen / Varajäsen
Professori Jari-Erik Nurmi / 1. Professori Timo Ahonen, 2. Professori Raimo Lappalainen
Professori Paavo Leppänen / 1. Professori Kaisa Aunola, 2. Professori Katariina Salmela Aro
Professori Mika Ojakangas / 1. Professori Teppo Kröger, 2. Professori Mikko Yrjönsuuri
Professori Mikko Mäntysaari / 1. Professori Markku Lonkila, 2. Professori Anita Kangas

Yliopistonopcttaja Sirpa Kannasoja / 1. Yliopistonopettaja Sakarias Sokka, 2. Akatemiatutkija Miira Tuominen
Lehtori Juha Holma / 1. Tutkijatohtori Noona Kiuru, 2. Yliopistonopettaja Timo Suutama
Noona Kiuru poistui salista asian 4 käsittelyn ajaksi.
Tutkijatohtori Miriam Nokia/ 1. Yliopisto tutkija Jarno Mikkonen, 2. Tutkijatohtori Jarmo Hämäläinen

Opiskelija Maria Rytkönen / 1. Opiskelija Meeri Haapakoski
Opiskelija Antti Seppänen / 1. Opiskelija Armi Korhonen
Opiskelija Annakaisa Vaijus / 1. Opiskelija Anna Mikkonen

Pöytäkirjan pitäjä

muut asiat Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

AIKA 27.3.2014 kello 12.15
PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Sosiologian professorin kutsumenettelyn käynnistäminen 2
2. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen! FT Georgios Karamanolis 3
3. Sosiaalityön professorin työtehtävään ottaminen / YTT Marjo Kuronen 3
4. Yliopistotutkijan määräaikainen työsopimus / PsT Noona Kiuru 4
5. Tiedekuntaneuvoston lokakuun kokouspäivän vaihtaminen 5
6. Ilmoitusasiat 5
7. Kokouksen päättäminen 6



2

1. Sosiologian professorin kutsumenettelyn käynnistäminen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelman professuuri on tällä hetkellä täyttämättä professori Esa Kont
tisen jäätyä eläkkeelle ja tointa hoidetaan väliaikaisesti sosiologian professori Martti Siisiäisen ja val
tio-opin professori Marja Keräsen toimesta. Professori Martti Siisiäinen eläköityy myös lähivuosien
kuluessa. Maisteriohjelmaa vetämään tarvitaan päätoiminen professori, joka on sosiologi ja osallistuu
myös sosiologian opetukseen. Tämä johtuu sosiologian oppiaineen vahvasta panoksesta kansalaisyh
teiskunnan maisteriohj elmassa ja suuntautumisesta kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen. Tavoitteena
olisi tulevaisuudessa integroida maisteriohj elma vielä tiiviimmin osaksi sosiologian opetusta.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri on tehnyt aloitteen sosiologian
professorin tehtävän täyttämisestä kutsumenettelyllä.

Dekaani Ahonen esitti rehtorille sosiologian professorin tehtävän kutsumenettelyn käynnistämistä ja
rehtori on 20.12.20 13 antanut luvan kutsumenettelyn käynnistämiseen.

Rehtorin henkilöstöasioista tekemän päätöksen (8.2.20 11) mukaan dekaani nimeää valmisteluryhmän
ja laatu kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi sekä esittää asian tiedekuntaneuvostossa. Tä
män jälkeen valmisteluryhmä valmistelee asiantuntijavalinnanja dekaani valitsee asiantuntijat. Profes
sorin tehtävän täyttämistä koskeva asia käsitellään tiedekuntaneuvostossa.

Hakemus on pyydetty sosiologian lehtori YTT Tapio Litmaselta, joka työskentelee akatemiatutkijana
vuoden 2016 loppuun asti. Tapio Litmasen tutkimuksesta huomattava osa kohdistuu kansalaisyhteis
kunnan tutkimuksen teemoihinja hänet on sosiologian professorin haussa 2012 todettu kaikkien kol
men arvioitsijan toimesta päteväksi professuuriin. Dekaani on arvioinut, että professori Bente Hal
kierin (Roskilde University), professori Matti Alestalon (Tampereen yliopisto) ja professori Mitchell
Deanin (University of Newcastle) vuonna 2012 antamat asiantuntijalausunnot ovat edelleen validit,
eikä uusia asiantuntijalausuntoja näin ollen pyydetty.

Dekaani Timo Ahonen asetti 20.12.20 13 valmisteluryhmän: varadekaani, professori Terhi-Anna Wils
ka, professori Markku Lonkilaja professori Teppo Kröger. Hallintopäällikkö Riitta Sokka toimii val
misteluryhmän sihteerinä.

Valmisteluryhmä on valmistellut kirjallisen täyttösuunnitelman kutsumenettelyä varten. Valmistelu
ryhmä esittää YTT Tapio Litmasen kutsumista sosiologian professorin tehtävään ja hänen vapautta
mistaan yliopistopedagogisista opinnoista aiemmin suoritettujen opintojen ja mittavan opetuskoke
muksen perusteella. Hakija on antanut opetusnäytteen vuonna 2007 arvosanalla erittäin hyvä. Tiede
kuntaneuvosto päättää, halutaanko hakijalta vaatia uusi opetusnäyte tehtävää varten.

Liitteet:
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 1 / Liite A, B ja C)
- YTT Tapio Litmasen toimittamat hakemuspaperit (Asia 1 / Liite D)
- Kutsumenettelyn täyttösuunnitelma (Asia 1 / Liite E)

Päätösehdotus
- Hyväksytään asiantuntij alausunnot
- Hyväksytään täyttösuunnitelma
- Esitetään rehtorille YTT Tapio Litmasen kutsumista sosiologian professoriksi
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- Esitetään YTT Tapio Litmanen vapautettavaksi yliopistopedagogisista opinnoista
- Päätetään, halutaanko hakij alta opetusnäyte tehtävää varten.

Päätös:
- Hyväksytty asiantuntij alausunnot.
- Hyväksytty täyttösuunnitelma.
- Tiedekuntaneuvosto päätti esittää rehtorille YTT Tapio Litmasen kutsumista sosiologian profes

soriksi.
- Päätetty esityksen mukaisesti esittää YTT Tapio Litmanen vapautettavaksi yliopistopedagogisis

ta opinnoista
- Päätetty, että opetusnäytettä ei pyydetä.

2. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / FT Georgios Karamanolis
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi

FT Georgios Karamanolis hakenut filosofian dosentuuria 5.11.2013.

Rehtorin päätöksen (15.3.2010) mukaisesti menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä,
mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tar
koituksenmukaista.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.
Laitoksen johtaja Teppo Kröger esittää, että asiantuntijoina toimisivat dosentti Pauliina Remes (Uppsa
la, Ruotsi; tutkimusala: teoreettinen filosofia, filosofian historia, antiikin filosofia) ja emeritus, profes
sori Dominic O’Meara (Fribourg, Sveitsi; tutkimusala: antiikin filosofia).

Hakija ei ole aiemmin antanut opetusnäytettä, joten laitoksen johtaja suosittaa opetusnäytteen antamis
ta. Opetusnäytteen tarpeellisuus arvioidaan tiedekuntaneuvostossa.

Liitteet:
- FT Georgios Karamanoliksen hakemus liitteineen (Asia 2 / Liite A)
- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen lausunto (Asia 2 / Liite B)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi dosentti Pauliina Remes (Uppsala, Ruotsi) ja emeritus, professori
Dominic O’Meara (Fribourg, Sveitsi).

- Esitetään, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvos
ton kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntij alausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisesti ryhtyä dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Hyväksytty asiantuntijat.
- Päätetty pyytää hakijalta opetusnäyte.

3. Sosiaalityön professorin työtehtävään ottaminen / YTT Marjo Kuronen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@iyu.fi
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Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri teki aloitteen sosiaalityön profes
sorin tehtävän täyttämisestä. Dekaani esitti asian rehtorilleja rehtori antoi luvan sosiaalityön professo
rin tehtävän kansainvälisen täyttömenettelyn käynnistämiseen 19.2.2013.

Dekaani Timo Ahonen nimitti sosiaalityön professorin tehtävää koskevan valmisteluryhmän jäseniksi
varadekaani, professori Terhi-Anna Wilskan (pj.), laitoksen johtajan, professori Mikko Yrjönsuuren,
professori Mika Ojakankaan ja professori Jari Heinosen. Valmisteluryhmän sihteerinä toimii hallinto-
päällikkö.

Julkisessa haussa 8.4.2013 mennessä tehtävään saapui 10 hakernusta, joista valmisteluryhmä esitti ja
dekaani päätti lähettää asiantuntija-arviointiin 7 hakijan materiaalit. Dekaani Timo Ahonen nimesi
asiantuntijoiksi professori Juha Hämäläisen (Itä-Suomen yliopisto), professori Anneli Pohjolan (Lapin
yliopisto) ja professori Tapio Salosen (Malmön yliopisto). Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa val
misteluryhmä haastatteli kaikkien asiantuntijoiden vahvimmaksi ehdokkaaksi nimeämän Marjo Kuro
sen 18.2.2014.

Valmisteluryhmän on valmistellut esityksen työsuhteeseen ottamisestaja se esittää YTT Marjo Kuro
sen ottamista sosiaalityön professorin tehtävään, hänen vapauttamistaan opetusnäytteestä aiemmin
annettujen opetusnäytteiden (viimeisin v. 2010) perusteella sekä vapautuksen hakemista yliopistope
dagogisista opinnoista aiemmin suoritettuj en opintojen ja mittavan opetuskokemuksen perusteella.

Tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen professorin tehtävään ottamisesta. Rehtori ratkaisee asi
an esityksen mukaan tai hankkii lisäselvityksiä ja tekee sitten päätöksen. Rehtori ilmoittaa päätöksen
sä, minkä jälkeen valmistellaan työsopimus rehtorin allekiij oitettavaksi.

Liitteet:
- Dekaanin päätökset valmisteluryhmän nimeämisestä (Asia 3 / Liite A, B ja C)
- YTT Marjo Kurosen hakemusmateriaalit, osa 1 ja 2 (Asia 3 / Liite D ja E)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 3 / Liite F, Gja H)
- Esitys sosiaalityön professorin tehtävään ottamisesta (Asia 3 / Liite 1)

Päätösehdotus
- Todetaan YTT Marjo Kurosen täyttävän professorin tehtävälle säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
- Esitetään rehtorille YTT Marjo Kurosen ottamista sosiaalityön professorin tehtävään.
- Esitetään YTT Maij o Kurosen vapauttamista yliopistopedagogisista opinnoista
- Esitetään YTT Maijo Kurosen vapauttamista opetusnäytteen antamisesta

Päätös:
- Todettu YTT Maijo Kurosen täyttävän professorin tehtävälle säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
- Tiedekuntaneuvosto päätti esittää rehtorille YTT Marjo Kurosen ottamista sosiaalityön profes

sorin tehtävään.
- Päätetty esityksen mukaisesti esittää YTT Marjo Kuronen vapautettavaksi yliopistopedagogisis

ta opinnoista.
- Päätetty, että opetusnäytettä ei pyydetä.

4. Yliopistotutkijan määräaikainen työsopimus / PsT Noona Kiuru

Valmistelija: Riitta Sokka, ha1Iintopiä1likkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi

Noona Kiuru poistui salista tämän asian käsittelyn ajaksi.
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Psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi on esittänyt ja dekaani Terhi-Anna Wilska puoltaa PsT
Noona Kiurun määräaikaisen työsuhteen jatkamista tutkijauramallin mukaisesti yliopistotutkijan mää
räaikaisella työsuhteella ajaksi 19.3.2014 - 28.2.2019.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa mukaan henkilön edetessä tutkij auramallin mukaisesti tasolta 2
(tutkij atohtori) tasolle 3 (yliopistotutkij alyliopistonlehtori) dekaani kuulee ennen ratkaisun tekemistä
tiedekuntaneuvostoa, mikäli määräaikaisuuden kesto on yli 4 vuotta.

Liitteet:
- PsT Noona Kiurun CV ja julkaisuluettelo (Asia 4 / Liite Aja B)

Päätösehdotus:
- Esitetään määräaikaisen yliopistotutkijan työsopimuksen tekemistä PsT Noona Kiurulle ajalle

19.3.20 14 - 28.2.20 19.

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisena.

5. Tiedekuntaneuvoston lokakuun kokouspäivän vaihtaminen

Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, 5-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tiedekunnan dekaanille, opintoasiain- ja hallintopäälliköille kaikille tuli päällekkäinen työasia loka
kuun tiedekuntaneuvoston torstaille 23.10.2014 sovitun kokouksen kanssa. Näin ollen kumpikaan esit
telijöistä eikä kokouksen puheenjohtaja olisi paikalla kokouksessa.

Liitteet:
Ei liitteitä.

Päätösehdotus:
- Esitetään tiedekuntaneuvoston lokakuun kokous siirrettäväksi edelliselle päivälle eli pidettäväksi
keskiviikkona 22.10.2014 kello 12.15 salissa Y33 134.

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisena.

6. Ilmoitusasiat

Aivotutkimuslaboration MEG-laitteen hankinta
Jyväskylän yliopiston hallitus päätti elokuussa 2012 perustaa Jyväskylän monitieteisen aivotutkimus
keskuksen (Jyväskylä Centre for Interdisciplinary Brain Research), joka sijoittuu yhteiskuntatieteelli
seen tiedekuntaan.

Monitieteisen aivotutkimu skeskuksen perustaminen on edennyt laitehankintavaiheeseen. Magnetoen
kefalografia- eli MEG-laitteen hankintasopimuksesta on tehty suorahankintailmoitus EU: lie. Laitehan
kinnan arvo on noin 3 miljoonaa euroa.

MEG-laite tulee alkuvaiheessa sijoittumaan Mattilanniemeen Kärki-kiinteistöihin ja laitteen odotetaan
olevan käyttökunnossa tammikuussa 2015. Laite tullaan siirtämään lopulliseen sijoituspaikkaansa Mat
tilanniemeen rakennettavaan Loop-uudisrakennukseen sen valmistuttua. Loop-uudisrakennuksessa



6

Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen yhteyteen tulevat sijoittumaan myös tiedekunnan nykyiset EEG
laboratoriot sekä psykoterapiaklinikan tilat.

Jyväskylän yliopistossa aivotutkimusta tehdään mm. psykologian, musiikkitieteen, terveystieteiden,
liikuntabiologian ja informaatioteknologian alueilla. Tutkimuskeskus tarjoaa kiinteän alueellisen yh
teistyöverkoston Keski-Suomen keskussairaalan sekä yliopiston tutkimusta sivuavien tutkirnusinsti
tuuttien, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistä
missäätiön (LIKES) ja Niilo Mäki Instituutin (NMI, oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkimus- ja
kehittämiskeskus) kanssa. Tutkimus- ja koulutusyhteistyötä kehitetään myös muiden kotimaisten yh
teistyökumppaneiden ja kansainvälisten yliopistojen kanssa.

Mattilanniemen uudisrakennusprojekti
Mattilanniemen suunnitteluryhmien kokoukset ovat olleet taoulla lokakuusta 2013 saakka.

Rakennukseen ovat sijoittumassa Kauppakorkean ja YTK:n lisäksi it-palvelut, muita tiedekuntia ra
kennukseen viimeisimmän tiedon mukaan ole sijoittumassa. Ja kuten on aiemmin ennakoitukin, tämän
johdosta rakennuksen mittoja on pienennetty. Rakennusta pienennetääri aiemmasta 67 x 67 m koosta
kokoon 60 x 60 m.

Tämän johdosta uuden rakennuksen hyötyalaksi tulee 8.305 m2 ja huonealaksi (vuokranmaksu
perusteeksi) 11.600 m2. Rakennuksen mittojen pienentäminen aiheuttaa sen, että yleis-, neuvottelu- ja
opetustiloja on karsittu n. 600 m2, aulatiloja on supistettu merkittävästi ja YTK:n kerroksesta on pois
tettu kaikki ylimääräiset puskuritilat, tiloja varataan vain nykyiselle henkilöstölle. Rakennukseen on
kuitenkin edelleen sij oittumassa suuri 250-300 hengen auditorio ja opiskelij aruokala.

Rakennuksen koon muutoksen johdosta kustannusarvio on pudonnut 42,8 Meur:sta 34,5 Meur:oon.
Tämän lisäksi kustannuslaskennassa on mukana 2,7 Meur:n paikoitusalue. Hallintojohtaja Moisanderin
mukaan yo-palvelut tähtää kokonaiskustannuksissa alle 30 Meur tasoon.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jari-Erik Nurmi päätti kokouksen klo 13.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ja -Eri Nurmi Riitta Sokka
v . puhee johtaja hallintopäällikkö


