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1. Opetusnäyte sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävaä varten / Johanna Kuu
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tiedekuntaneuvoston jäsen Sirpa Kannasoja poistui salista opetusnäytteen antamisen, asian käsittele
misen ja arvosanasta päättämisen ajaksi, koska hän on hakijana samassa työpaikkahaussa.

Tiedekuntaneuvosto päätti 24.4.2014 kokouksessaan pyytää opetusnäytettä Johanna Kiililtä sosiaali-
työn yliopistonlehtorin tehtävään hakemiseen liittyen.

Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoit
tanut opetusnäytteen aiheeksi “Lasten oikeuksien ja osallisuuden tarkastelua”.

Liitteet:
- Ohje opetusnäytteestä (Asia 1 / Liite A)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite B)

Päätösehdotus
- Päätetään Johanna Kuun opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestä ja hyväksyttäessä

opetusnäytteelle annettavasta arvosanasta.
Päätös:

- Hyväksytty Johanna Kuun opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.

2. Opetusnäyte sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävää varten / Mia Tammelin
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö. puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tiedekuntaneuvoston jäsen Sirpa Kannasoja poistui salista opetusnävtteen antamisen, asian käsittele
miseiz ja arvosanasta päättäinisen ajaksi, koska hän on hakijana samassa ryöpaikkaliatissa.

Tiedekuntaneuvosto päätti 24.4.2014 kokouksessaan pyytää opetusnäytettä Mia Tammeliniltä sosiaali-
työn yliopistonlehtorin tehtävään hakemiseen liittyen.

Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoit
tanut opetusnäytteen aiheeksi “Johtaminen sosiaalialalla”.

Liitteet:
- Ohje opetusnäytteestä (Asia 2 / Liite A)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 2 / Liite B)

Päätösehdotus:
- Päätetään Mia Tammelinin opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja hyväksyttäessä

opetusnäytteelle annettavasta arvosanasta.
Päätös:

- Hyväksytty Mia Tammelinin opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.

3. Opetusnäyte sosiaauityön yliopistonlehtorin tehtävää varten / Satu Ranta-Tyrkkö
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tiedekuntaneuvoston jäsen Sirpa Kannasoja poistui salista opetusnäytteen antainisen, asian käsittele
misen ja arvosanasta päättäinisen ajaksi, koska hän on hakijana samassa työpaikkahaussa.
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Tiedekuntaneuvosto päätti 24.4.2014 kokouksessaan pyytää opetusnäytettä Satu Ranta-Tyrköltä sosi
aalityön yliopistonlehtorin tehtävään hakemiseen liittyen.

Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoit
tanut opetusnäytteen aiheeksi “Hidas väkivalta sosiaalityön haasteena”.

Liitteet:
- Ohje opetusnäytteestä (Asia 3 / Liite A)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 3 / Liite B)

Päätösehdotus:
- Päätetään Satu Ranta-Tyrkön opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja hyväksyttä

essä opetu snäytteelle annettavasta arvosanasta.

Päätös:
- Hyväksytty Satu Ranta-Tyrkön opetusnäyte arvosanalla Hyvä.

4. Psykologian professorin tehtävän avaaminen haettavaksi
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi

Psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi on 17.3.2014 esittänyt ja rehtori alustavasti 8.4.2014
sähköpostitse hyväksynyt psykologian professorin tehtävän julkisen hakumenettelyn aloittamisen.

Tehtävän täyttö liittyy professori Jarl Wahlströmin eläköitymiseen. Hän on ilmoittanut jäävänsä eläk
keelle 1.8.20 15. Hän on hoitanut keskeisiä tehtäviä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella sekä
perustutkinto-opetukseen ja tohtorikoulutukseen että erityisesti myös psykoterapian alan erikoispsyko
logikoulutukseen ja psykoterapeuttikoulutukseen liittyen.

Professuuri on sijoitettuna kliinisen psykologian opetussektoriin ja sen opetusalana on ollut kliininen
psykologia ja psykoterapia. Professuuria (alun perin apulaisprofessuuri) perustettaessa yhtenä keskei
senä perusteluna olivat psykoterapian alan lisensiaatintutkintona suoritettavaan erikoispsykologikoulu
tukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi psykoterapeuttien koulutuksen tultua vuoden 2012 alusta yliopistojen
vastuulle on tämän täydennyskoulutuksena toteutettavan toiminnan suunnittelu- ja toteuttamisvastuu
ollut Wahlströmin professuurilla. Nämä tehtävät ovat vieneet noin puolet työajasta. Toinen puoli työ-
suunnitelmasta on kohdistettu kliinisen psykologian maisteri- ja tohtorikoulutukseen. Tämän osana
Wahlström on toiminut laitoksen Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan johtajana.

Professuuri tarvitaan edelleen em. tehtävien suorittamiseen. Tehtävät edellyttävät, että hakijalla on
muiden professorilta vaadittuj en pätevyyksien lisäksi psykoterapeuttikouluttaj an pätevyys.

Dekaani Terhi-Anna Wilska on valinnut valintaryhmän jäseniksi varadekaani, professori Jaakko Seik
kulan (pj.), professori Timo Ahosen, professori Raimo Lappalaisen ja professori Paavo Leppäsen.
Valmisteluryhmän sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka.

Valmisteluryhmän tehtävänä on
- valmistella kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämiseksi ja hakuilmoitus
- valmistella asiantuntijavalinta dekaanille
- haastatella hakijat, joilla on parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen
- päättää tarvittavien testien hankkimisesta ja mahdollisen opetusnäytteen antamisesta
- valmistella dekaanille tiedekuntaneuvostolle tehtävä esitys siitä kuka hakijoista tulisi ottaa tehtävään
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Valintaryhmä on valmistellut suomen- ja engianninkieliset hakuilmoituksen ja täyttösuunnitelma kan
sainvälistä, julkista hakumenettelyä varten.

Liitteet:
- Hakuilmoitus ja täyttösuunnitelma suomeksi ja englanniksi (Asia 4 / Liitteet A, B, C ja D)

Päätösehdotus
- Esitetään, että hyväksytään psykologian professorin kansainvälisen täyttömenettelyn käynnis

täminen.
- Esitetään, että hyväksytään valmisteluryhmän kokoonpano.
- Esitetään, että hyväksytään psykologian professuurin täyttösuunnitelmat (suomi ja englanti) se

kä hakuilmoitukset (suomi ja englanti).

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisesti jokaisen kolmen kohdan osalta.

5. Dosentin arvon myöntäminen / YTT Kati Närhi
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Kati Närhi on hakenut sosiaalityön dosentuuria 13.4.20 13 ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.

Laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 26.9.2013 asiantuntijoiksi
professori Ilse Julkusen (Helsingin yliopisto) ja emeritus, professori Simo Koskinen (Lapin liopisto).
Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentuuria.

Tiedekuntaneuvosto ei edellyttänyt hakij alta opetusnäytteen antamista.

Liitteet:
- YTT Kati Närhin hakemus liitteineen (Asia 5 / Liite A)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 5 / Liite B ja C)

Päätösehdotus:
- Päätetään myönnetäänkö YTT Kati Närhille dosentin arvo.

Päätös:
- Päätetty myöntää YTT Kati Närhille dosentin arvo.

6. Sosiaalityön professorin tehtävään esittäminen / YTT Kati Närhi

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

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri teki aloitteen sosiaalityön profes
sorin tehtävän täyttämisestä. Dekaani Timo Ahonen esitti asia rehtorille ja rehtori on antanut luvan
professorin tehtävän kansainvälisen täyttömenettelyn käynnistämiseen 19.3.2013.

Dekaani Timo Ahonen nimitti valmisteluryhmän jäseniksi professori Terhi-Anna Wilskan,
professori Mikko Yrjönsuuren, professori Mika Ojakankaan, professori Teppo Krögerin
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ja professori Jari Heinosen. Hakijoiden selviämisen jälkeen todettiin professori
Jari Heinosen esteellisyys ja dekaani Ahonen nimitti hänen tilalleen valmisteluryhmään
professori Marjo Kurosen 24.9.20 13. Valmisteluryhmän sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sok
ka.

Tehtävään haki hakuajan päättymiseen 27.8.20 13 mennessä 6 henkilöä, jotka kaikki lähetettiin asian
tuntij amenettelyyn. Asiantuntijoiden lausunnoissa kärkihakijoiksi nousi neljä hakij aa, jotka lausunto
jen perusteella päätettiin kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun. Valmisteluryhmä haastatteli heidät
23.4. ja 29.4.20 14.

Valmisteluryhmä on tehnyt esityksen työsuhteeseen ottamisesta ja se esittää YTT Kati Närhin otetta
vaksi sosiaalityön professorin tehtävään ja vapauttamista opetusnäytteestä sekä vapautuksen hakemista
yliopistopedagogisista opinnoista aiemmin suoritettujen opintojen ja mittavan opetuskokemuksen pe
rusteella.

Liitteet:
- Dekaanin päätös valmisteluryhmän nimittämisestä (Asia 6 / Liite A)
- YTT Kati Närhin CV, Julkaisuluettelo ja opetusportfolio (Asia 6/ Liitteet B, Cja D)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 6 / Liitteet E, Fja G)
- Esitys sosiaalityön professorin tehtävään ottamisesta (Asia 6 / Liite H)

Päätösehdotus:
- Todetaan YTT Kati Närhin täyttävän professorin tehtävälle säädetyt kelpoisuusvaatimukset
- Esitetään rehtorille YTT Kati Närhin ottamista sosiaalityön professorin tehtävään
- Esitetään YTT Kati Närhin vapauttamista opetusnäytteen antamisesta
- Esitetään YTT Kati Närhin vapauttamista yliopistopedagogisista opinnoista

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisesti jokaisen neljän kohdan osalta.

7. Yhteiskuntapolitiikan professorin tehtävään esittäminen / YTT Tiina Silvasti

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

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri teki aloitteen sosiaalityön profes
sorin tehtävän täyttämisestä. Dekaani Timo Ahonen esitti asia rehtorille ja rehtori on antanut luvan
professorin tehtävän kansainvälisen täyttömenettelyn käynnistämiseen 19.8.2013 (sähköposti).

Dekaani Timo Ahonen nimitti valmisteluryhmän jäseniksi varadekaani, professori Terhi-Anna Wils
kan (pj.), laitoksen johtajan, professori Mikko Yrjönsuuren, professori Anita Kankaan ja professori
Teppo Krögerin. Valmisteluryhmän sihteerinä toimii hallintopäällikkö.

Tehtävään haki hakuajan päättymiseen 10.12.2013 mennessä 11 henkilöä, joista 4 valittiin asiantunti
j amenettelyyn. Asiatuntij oiden lausuntojen saapumisen jälkeen henkilökohtaiseen haastatteluun päätet
tiin kutsua kaikki neljä asiantuntijamenettelyyn lähetettyä henkilöä. Haastattelut järjestettiin kahtena
päivänä, 6.5.2014 ja 12.5.2014.

Valmisteluryhmä on tehnyt esityksen työsuhteeseen ottamisesta ja se esittää YTT Tiina Silvastia olet-
tavaksi yhteiskuntapolitiikan professorin tehtävään ja vapauttamista opetusnäytteestä. Hakija on suorit
tanut tehtävään vaadittavat yliopistopedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 2010.
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Liitteet: *

- Dekaanin päätös valmisteluryhmän nimittämisestä (Asia 7 / Liite A)
- YTT Tiina Silvastin CV, Julkaisuluettelo ja opetusportfolio (Asia 7 / Liitteet B, C ja D)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 7 / Liitteet E, Fja G)
- Esitys yhteiskuntapolitiikan professorin tehtävään ottamisesta (Asia 7 / Liite H)

Päätösehdotus:
- Todetaan YTT Tiina Silvastin täyttävän professorin tehtävälle säädetyt kelpoisuusvaatimukset
- Esitetään rehtorille YTT Tiina Silvastin ottamista yhteiskuntapolitiikan professorin tehtävään
- Esitetään YTT Tiina Silvastin vapauttamista opetusnäytteen antamisesta

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisesti jokaisen kolmen kohdan osalta.

8. Valtio-opin yliopistonlehtorin rekrytointi

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

Valtio-opin yliopistonlehtorin tehtävä avattiin hakuun 27.9.2013 ja hakuaika päättyi 22.10.20 13 kello
16.15. Tehtävään haki hakuajan päättymiseen mennessä 27 henkilöä, joista viisi hakijaa
valittiin asiantuntij amenettelyyn. Dekaani Timo Ahonen valitsi asiantuntijoiksi professori Sergei Pro
zorovin (Helsingin yliopisto) ja professori Henri Vogt’n (Turun yliopisto).

Asiantuntijoiden lausuntojen perusteella haastatteluun päätettiin kutsua kummankin asiantuntijan 3
kärkihakijaksi nimeämää henkilöä.

Professori Prozorovin kolmen kärki on seuraava:
1. sija: Syros

jaettu 2. sija: Korvelaja Siisiäinen.

Professori Vogt’n kolmen kärki on seuraava:
1. Peltonen
2. Korvela
3. Syros.

Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin siis

Korvela, Paul-Erik
Peltonen, Hannes
Siisiäinen Lauri ja
Syros Vasileios.

Haastattelut pidettiin maanantaina 5.5.20 14. Koska kyseessä on opetustehtävä, tiedekuntaneuvosto
päättää, pyydetäänkö hakij oilta haastattelujen lisäksi opetusnäytteet. Mikäli opetusnäytteet pyydetään,
ne esitetään kesäkuun tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 12.6.20 14.

Opetusnäytteiden osalta hakijoiden tilanne on seuraava:
Korvela:

- antanut opetusnäytteet vuonna 2007 arvosanalla hyvin hyvä ja vuonna 2013 arvosanalla hyvä
- vapautettu opetusnäytteen antamisesta vuonna 2013 dosentuurihakemuksen yhteydessä

Peltonen:
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- antanut opetusnäytteen vuonna 2013 arvosanalla hyvä
Siisiäinen

- ei ole antanut opetusnäytettä
Syros

- hakija ilmoittanut antaneensa opetusnäytteen 2009, arvosana ei ole tiedossa

Liitteet:
- Dekaanin päätös haastatteluun kutsuttavista hakijoista (Asia 8 / Liite A)
- Hakijan Korvela CVja opetusportfolio (Asia 8 / Liite B ja C)
- Hakijan Peltonen CV ja opetusportfolio (Asia 8 / Liite D ja E)
- Hakijan Siisiäinen CVja opetusportfolio (Asia 8/ Liite Fja G)
- Hakijan Syros CVja opetusportfolio (Asia 8 / Liite Hja 1)

Päätösehdotus
- Tiedekuntaneuvosto päättää, vaaditaanko opetustehtävää hakeneilta opetusnäyte.

Päätös:
- Tiedekuntaneuvosto päätti edellyttää opetusnäytteen antamista hakijoilta Lauri Siisiäinenja

Vasileios Syros. Opetusnäytteet järjestetään seuraavan tiedekuntaneuvoston kokouksen yhtey
dessä 12.6.2014.

9. Määräaikaisen professorin työsopimuksen jatko / Filosofia

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

Filosofian professori Sami Pihlströmille on myönnetty osittainen työstävapautus ajalle 1.8.20 14—
3 1.7.2015. Dekaani on päättänyt nimittää FT Jussi Kotkavirran hänen sijaisekseen 50 % työsuhteeseen
samalle ajalle eli 1.8.2014—31.7.2015.

FT Jussi Kotkavirta hakee tämän johdosta 100 % työstävapautusta lehtorin tehtävästään.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa (8.2.20 11) mukaisesti vähintään 2 vuoden määräaikaisista professo
rin työsuhteista päätöksen tekee rehtori tiedekunnan dekaanin esityksestä. Ennen esitystään rehtorille
dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa.

FT Jussi Kotkavirran määräaikaisuus ylittää 2 vuoden keston yhteenlaskettuna aiemman professo
risij aisuuden kanssa. Tämän vuoksi asia esitetään tiedekuntaneuvostolle.

Liitteet:
- ei liitteitä

Päätösehdotus:
- Esitetään FT Jussi Kotkavirran määräaikaisen 50 % työsopimuksen jatkamista ajalle 1.8.20 14 -

31.7.2015 filosofian professorin tehtävään.

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisena.
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10. LISÄASIA / Lokakuun kokouspäivämäärän siirtäminen

Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokkaPjyu.fi

Tiedekunnan ja rehtorin välinen TTS-neuvottelu osuu lokakuun tdk-neuvoston kokouksen kanssa pääl
lekkäin. Hallintopäällikkö on selvittänyt, haluaisiko joku muu yksikkö vaihtaa aikaa, mutta tämä ei
ole osoittautunut mahdolliseksi.

Liitteet:
- ei liitteitä

Päätösehdotus:
- Esitetään lokakuun kokouksen siirtämistä ke 22.10. päivältä to 30.10. päivälle. Kellonaika py

syy samana eli klo 12.15.

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisena.

11. LISÄASIA / Opetusnäytteen vaatimisesta

Tiedekuntaneuvosto keskusteli 24.4.2014 kokouksessaan siitä, millä periaatteilla opetusnäytettä pyy
detään. Päätetty, että jatkossa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opetusnäytettä ei vaadita opetus-
tehtäviin ja dosentuuria haettaessa pääsääntöisesti silloin, jos hakija on antanut opetusnäytteen viimei
sen viiden vuoden kuluessa paremmalla arvosanalla kuin hyvä, huomioiden sen, että eri yliopistojen
arvolausekkeet vaihtelevat.

Uuden keskustelun jälkeen todettu, että riittää, jos arvosana on vähintään hyvä.

Liitteet:
- ei liitteitä

Päätösehdotus:
- Esitetään, että yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opetusnäytettä ei vaadita, mikäli hakija

on antanut opetusnäytteen viimeisen viiden vuoden kuluessa vähintään arvosanalla hyvä.

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisena.

12. Ilmoitusasiat

Kesäkuun kokouksen kesto
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen vakinaistamismenettelyyn liittyen 12.6.2014 tiedekunta-
neuvostossa esitetään kaksi opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvoston jäseniä pyydetään varamaan tie
dekuntaneuvoston kokousta varten kalenteriinsa lisää aikaa, koska kokous pitenee opetusnäyttei
den verran.

Tässä kokouksessa opetusnäytteitä edellytettiin ko. kokoukseen kaksi lisää, joten kokous pitenee vielä
näiden kahden opetusnäytteen verran.

Torstain 12.6.2014 tiedekuntaneuvoston kokouksen keston arvioidaan olevan klo 12.15- 16.00.



13. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 15.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terhi-Anna Wilska Riitta Sokka
dekaani hallintopäällikkö
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