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1 - Opetusnäyte vakinaistamisarviointia varten ja vakinaistamisesta päättäminen /
Sakari Taipale

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

Tiedekuntaneuvosto päätti 24.4.2014 kokouksessaan pyytää opetusnäytettä Sakari Taipaleelta yliopis
tonlehtorin tehtävään vakinaistamisarviointiin liittyen.

Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoit
tanut opetusnäytteen aiheeksi “Yhteiskuntapolitiikka mobiliteettien hallintana”.

Sakari Taipale on vuoden 2013 lopussa tehdyissä asiantuntija-arvioissa todettu päteväksi sosiologian
professorin tehtävään Itä-Suomen yliopiston haussa. Jyväskylän yliopiston henkilöstöpalvelut ovat
katsoneet näiden lausuntojen riittävän todettaessa Taipaleen soveltuvuus yliopistonlehtorin tehtävään
eikä uusia asiantuntijalausuntoja tämän vuoksi ole pyydetty.

Sakari Taipale työskentelee akatemiatutkijana 3 1.8.2018 saakka, joten mikäli hänet vakinaistetaan yli
opistonlehtorin tehtävään, hän aloittaa tehtävässään 1.9.2018 alkaen. C
Liitteet:

- Ohje opetusnäytteestä (Asia 1 / Liite A)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite B)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 1 / Liite C ja D)

Päätösehdotus
- Päätetään Sakari Taipaleen opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja hyväksyttäessä

opetusnäytteelle annettavasta arvosanasta.
- Esitetään Sakari Taipaletta vakinaistettavaksi yliopistonlehtoriksi yhteiskuntapolitiikan oppiai

neeseen.

Päätös:
- Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla Hyvin hyvä.
- Päätettiin esittää rehtorille Sakari Taipaleen vakinaistamista yliopistonlehtoriksi yhteiskuntapo

litiikan oppiaineeseen 1.1.2015 alkaen.

2. Opetusnäyte valtio-opin yliopistonlehtorin tehtävää varten / Lauri Siisiäinen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tiedekuntaneuvosto päätti 22.5.20 14 kokouksessaan pyytää opetusnäytettä Lauri Siisiäiseltä valtio-
opin yliopistonlehtorin tehtävähakuun liittyen.

Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoit
tanut opetusnäytteen aiheeksi “Osallistuminen ja halliinnointi

Liitteet:
- Ohje opetusnäytteestä (Asia 2 / Liite A)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 2 / Liite B)
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Päätösehdotus:
- Päätetään Lauri Siisiäisen opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja hyväksyttäessä

opetusnäytteelle annettavasta arvosanasta.
Päätös:

- Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla Tyydyttävä.

3. Opetusnäyte valtio-opin yliopistonlehtorin tehtävää varten / Vasileios Syros
Valmistelija: Riitta Sokka, haliintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tiedekuntaneuvosto päätti 22.5.2014 kokouksessaan pyytää opetusnäytettä Vasileios S yrokselta valtio
opin yliopistonlehtorin tehtävähakuun liittyen.

Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on
ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi “Comparative Political Theory and the Cross-Cultural Study of
Concepts

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

Päätösehdotus:
- Päätetään Vasileios Syroksen opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja hyväksyttä

essä opetusnäytteelle annettavasta arvosanasta.

Päätös:
- Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla Tyydyttävä.

4. Yliopistonlehtorin tehtävään vakinaistaminen / Olli-Pekka Moisio
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tutkijatohtori Olli-Pekka Moisio otettiin tutkijanuramallin mukaiseen arviointiin määräaikaistarkaste
lun perusteella. Olli-Pekka Moisio toimii laitoksen pedagogisena johtajana ja on Jyväskylän yliopiston
koulutusneuvoston ja yliopistokollegion jäsen.

Tiedekuntaneuvosto päätti 24.4.20 14 kokouksessaan, että Olli-Pekka Moisiolta ei pyydetä uutta ope
tusnäytettä, koska hän on lähivuosina antanut kaksi opetusnäytettä molemmat arvosanoilla Hyvin hy
vä.

Asiantuntija, filosofian professori Eerik Lagerspetz Turun yliopistosta on esittänyt filosofian yliopis
tonlehtorin tehtävään vakinaistamista puoltavan asiantuntij alausunnon.

Liitteet:
- Asiantuntijan lausunto (Asia 4 / Liite A)
- Olli-Pekka Moision materiaalit arviointia varten (Asia 4 / Liite B)
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Päätösehdotus:
- Esitetään Olli-Pekka Moisiota vakinaistettavaksi yliopistonlehtoriksi filosofian oppiaineeseen.

Päätös:
- Päätettiin esittää rehtorille Olli-Pekka Moision vakinaistamista yliopistonlehtoriksi filosofian

oppiaineeseen 1.1.2015 alkaen.

5. Yliopistonlehtorin tehtävään vakinaistaminen / Tiina Kontinen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Yliopistonlehtori Tiina Kontinen otettiin tutkijanuramallin mukaiseen tarkasteluun hänen määräaikai
sella työsopimuksellaan sovitusti.

Tiedekuntaneuvosto päätti 24.4.20 14 kokouksessaan, että Tiina Kontiselta ei pyydetä uutta ope
tusnäytettä hänen aiemmin antamansa opetusnäytteen perusteella.

Asiantuntija, valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Liisa Laakso Helsingin yliopistosta on
esittänyt yliopistonlehtorin tehtävään vakinaistamista puoltavan asiantuntij alausunnon.

Yliopistonlehtori Tiina Kontinen vakinaistetaan yhteiskuntatieteisiin ilman tarkempaa oppiainemääri
tystä.

Liitteet:
- Asiantuntijan lausunto (Asia 5 / Liite A)
- Tiina Kontisen materiaalit arviointia varten (Asia 5 / Liite B)

Päätösehdotus:
- Esitetään Tiina Kontista vakinaistettavaksi yliopistonlehtoriksi yhteiskuntatieteisiin.

Päätös:
- Päätettiin esittää rehtorille Tiina Kontisen vakinaistamista yliopistonlehtoriksi yhteiskuntatie-

teisiin 1.1.2015 alkaen.

6. Psykologian yliopistonlehtorin tehtävään valitseminen / PsT Tuija Aro
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riittar.sokka@jyu.fi

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa avattiin 3.4.2014 haettavaksi psykologian yliopistonlehtorin
määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2014 - 31.7.2018.

Yliopistonlehtori otetaan tehtävään aluksi neljän vuoden määräajaksi tai poikkeustapauksessa tois
taiseksi. Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistonlehtorin tehtävässä toimiva hen
kilö pätevöityy pysyvään vastuulliseen tutkimus- ja opetustehtävään. Määräaikaiseen tehtävään otetun
yliopistonlehtorin työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli hä
nen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä tenure track —arviointimenettelyn mukai
sessa arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa myös suoraan
toistaiseksi voimassaolevaan yliopistonlehtorin työsuhteiseen tehtävään tai professorin määräaikaiseen
tehtävään.
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Hakuaika tehtävään päättyi 30.4.2014. Hakemuksia saapui 21 kpl.

Laitoksen johtaja, professori Jari-Erik Nurmi valitsi hakemuksia arvioimaan dosentti, lehtori Pirkko
Niemisen Tampereen yliopistosta sekä lehtori Juha Holman Jyväskylän yliopistosta. He esittivät lau
sunnossaan viisi kärkihakijaa, jotka he ovat asettaneet paremmuus järjestykseen seuraavasti:

1. Tuija Aro
2. Marja Laasonen
3. Anne Mäkikangas
4. Tero Timonen
5. Virpi Kykyri

Asiantuntijoiden lausunnon perusteella laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi ja dekaani Terhi-Anna Wils
ka esittävät tehtävään otettavaksi PsT Tuija Aroa.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa (8.2.20 11) mukaan yliopistonlehtorin määräaikaiseen tehtävään
ottamisesta päättää tiedekunnan dekaani. Mikäli tehtävä täytetään pysyvästi, päätöksen tekee rehtori

c dekaanin esityksestä. Yli 4 vuoden määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen otettaessa dekaani
kuulee ennen päätöstä / rehtorille esittämistä tiedekuntaneuvostoa.

Hakijan meriittien perusteella häntä esitetään otettavaksi vakituiseen työsuhteeseen.

Liitteet:
- Asiantuntijoiden yhteislausunto (Asia 6 / Liite A)
- Hakijan Tuija Aro hakemus liitteineen (Asia 6 / Liite B)
- Hakijan Marja Laasonen hakemus liitteineen (Asia 6 / Liite C)
- Hakijan Anne Mäkikangas hakemus liitteineen (Asia 6 / Liite D)
- Hakijan Tero Timonen hakemus liitteineen (Asia 6 / Liite E)
- Hakijan Virpi Kykyri hakemus liitteineen (Asia 6 / Liite F)
- Dekaanin esitys työsuhteeseen ottamisesta (Asia 6 / Liite G)

Päätösehdotus:
- Esitetään PsT Tuija Aro otettavaksi psykologian yliopistonlehtorin vakituiseen tehtävään

1.8.20 14 alkaen.

Päätös:
- Päätettiin esittää rehtorille Tuija Aron ottamista psykologian yliopistonlehtorin toistaiseksi

voimassa olevaan tehtävään 1.8.2014 alkaen.

7. Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään valinta
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi
Tiedekuntaneuvoston jäsen Sirpa Kannasoja poistui salista asian käsittelemisen ja päättämisen ajaksi,
koska hän on hakijana samassa lyöpaikkahaussa.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa avattiin 20.1.2014 haettavaksi 1-2 toistaiseksi voimassa olevaa
sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävää 1.8.2014 alkaen.

Hakuaika tehtävään päättyi 16.2.20 14. Hakemuksia saapui 9 kpl, joista haastatteluun
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valittiin neljä hakijaa:
Kuu, Johanna
Närhi, Kati
Ranta-Tyrkkö, Satu
Tammelin, Mia.

Haastatteluihin osallistuivat laitoksen johtaja Teppo Kröger, professori Mikko Yrjönsuuri, professori
Marjo Kuronenja professori Anita Kangas. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö Riitta Sokka.

Tiedekuntaneuvosto edellytti 24.4.20 14 kokouksessaan opetusnäytettä hakijoilta Johanna Kuu, Satu
Ranta-Tyrkkö ja Mia Tammelin. He antoivat opetusnäytteen tiedekuntaneuvoston kokouksen yhtey
dessä 22.5.2014 ja opetusnäytteet arvosteltiin seuraavasti: Johanna Kiili, arvosana Hyvin hyvä, Satu
Ranta-Tyrkkö, arvosana Hyvä ja Mia Tammelin, arvosana Hyvin hyvä.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopistonlehtorin toistaiseksi voimassa olevasta
työsuhteesta päätöksen tekee rehtori dekaanin esityksestä. Vakituiseen työsuhteeseen otettaessa dekaa
ni kuulee ennen päätöstä / rehtorille esittämistä tiedekuntaneuvostoa.

cSosiaalityön yliopistonlehtorin tehtäviä täytetään kaksi. Esitys tehtävän täyttämisestä on ehdollinen
sosiaalityön professuurin kesken olevan täyttöprosessin lopputuloksesta seuraavasti:

Mikäli Kati Närhi ei tulisi valituksi sosiaalityön professorin tehtävään, yliopistonlehtorin tehtävään
otettavaksi esitetään siis hakijoita Kati Närhi ja Johanna Kiili.

Jos taas rehtori vahvistaa Kati Närhin valinnan sosiaalityön professoriksi, yliopistonlehtorin tehtävään
otettavaksi esitetään hakijoita Johanna Kuu ja Satu Ranta-Tyrkkö.

Liitteet:
- Dekaanin päätös haastatteluun valinnasta (Asia 7 / Liite A)
- Hakijan Johanna Kuu hakemus liitteineen (Asia 7 / Liite B)
- Hakijan Kati Närhi hakemus liitteineen (Asia 7 / Liite C)
- Hakijan Satu Ranta-Tyrkkö hakemus liitteineen (Asia 7 / Liite D, E ja F)
- Hakijan Mia Tammelin hakemus liitteineen (Asia 7 / Liite Gja H)
- Dekaanin esitys työsuhteeseen ottamisesta (Asia 7 / Liite 1) C:

Päätösehdotus:
- Esitetään sosiaalityön yliopistonlehtorin vakituiseen tehtävään 1.8.2014 alkaen otettavaksi Kati

Närhi ja Johanna Kiili, jos Kati Närhi ei tule nimitetyksi sosiaalityön professuuriin TAI Johan
na Kuu ja Satu Ranta-Tyrkkö, mikäli Kati Närhi tulee nimetyksi sosiaalityön professuuriin.

Päätös:
- Päätettiin odottaa tieto rehtorin päätöksestä Kati Närhen sosiaalityön professoriksi nimittämi

sestä ja sen jälkeen esittää rehtorille kaksi henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan sosiaalityön
yliopistonlehtorin työsuhteeseen päätösehdotuksen mukaisesti.

8. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / YTT Johanna Hurtig
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@iyu.Ii

YTT Johanna Hurtig on hakenut sosiaalityön dosentuuria 20.5.20 14.
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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 YTT Johanna Hurtigin kiinnit
tämistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Hakija on antanut aiemmin opetusnäytteen sosiaalityön alalla Helsingin yliopistossa vuonna 2007 ar
vosanalla hyvä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että opetustehtävän hakijoilta, jotka eivät ole anta
neet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä, pyydetään opetusnäyte. Tällä perusteella laitoksen
johtaja Teppo Kröger esittää, että hakijalta pyydetään opetusnäyte.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautu neet professori Kirsi Juhila Tampereen yliopistosta (tutkimus-
ala: sosiaalityön käytännöt, vuorovaikutus sosiaalityössä, marginalisaatiokysymykset, asunnottomuus)
ja professori Mirja Satka Helsingin yliopistosta (tutkimusala sosiaalipolitiikka, sosiaalityö ja hyvin
vointi)

Liitteet:
- YTT Johanna Hurtigin hakemus liitteineen (Asia 8 / Liite A)
- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen lausunto (Asia 8 / Liite B)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytään professori Kirsi Juhila Tampereen ja professori

Mirja
- Satka Helsingin yliopistosta.
- Esitetään, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekunta-

neuvos-
- ton kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntij alausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

Päätös:
- Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

9. LISÄASIA: Valtio-opin yliopistonlehtorin tehtävään valinta
(J) Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa avattiin 27.9.2013 haettavaksi toistaiseksi voimassa oleva val
tio-opin yliopistonlehtorin tehtävää 1.8.2014 alkaen.

Hakuaika tehtävään päättyi 22.10.20 13 klo 16.15. Hakemuksia saapui 27 kpl, joista asiantuntijarnenet
telyyn valittiin viisi hakijaa (dekaanin päätös 18.11.2013):
Korvela, Paul-Erik
Peltonen, Hannes
Siisiäinen, Lauri Martti
Syros, Vasileios
Roshchin, Evgeny.

Asiantuntijoiden lausuntojen perusteella haastatteluun kutsuttiin kummankin asiantuntijan 3 kärkihaki
jaksi nimeämää henkilöä (dekaanin päätös 24.4.20 14):
Korvela, Paul-Erik
Peltonen, Hannes
Siisiäinen Lauri ja
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Syros Vasileios.

Haastatteluihin 5.5.2014 osallistuivat laitoksen johtaja Teppo Kröger, professori Mikko Yrjönsuuri,
professori Marjo Kuronen, professori Anita Kangas ja professori Mika Ojakangas. Sihteerinä toimi
hallintopäällikkö Riitta Sokka.

Yleensäkin valintaesitys käsitellään opetusnäytteiden antamista seuraavan kuukauden tiedekuntaneu
vostossa. Heinäkuussa ei kuitenkaan ole tiedekuntaneuvoston kokousta ja koska tehtävän on suunnitel
tu alkavan 1.8.2014, tulisi valinta käsitellä tässä kokouksessa. Muutoin tehtävän hoitaminen 1.8.2014
alkaen ei ole mahdollista. Dekaani toivoo, että asia otettaisiin lisäasiana käsittelyyn tässä kokouksessa.

Liitteet:
- Dekaanin päätös asiantuntijamenettelyyn valinnasta (LISÄASJA / Liite A)
- Dekaanin päätös haastatteluun valinnasta (LISÄASJA / Liite B)
- Hakijan Paul-Erik Korvela hakemus liitteineen (ei sis. kirjaa, joka fyysisessä muodossa, saata

vana halutessanne hallintopäällikkö Riitta Sokalta) (LISAASIA / Liite C)
- Hakijan Hannes Peltonen hakemus liitteineen (LISÄASIA / Liite D)
- Hakijan Lauri Siisiäinen hakemus liitteineen (LISÄASIA / Liite E)
- Hakijan Vasileios Syros hakemus liitteineen (LISÄASIA / Liite F)
- Asiantuntijoiden lausunnot (LISÄASIA / Liite G ja H)
- Dekaanin esitys työsuhteeseen ottamisesta (LISÄASIA / Liite 1)

Päätösehdotus
- Hyväksytään asia käsiteltäväksi tässä tiedekuntaneuvostossa ja päätetään dekaanin esityksen

mukaisena.

Päätös:
- Keskusteltiin siitä, vaaditaanko opetusnäytteeltä jotain tiettyä vähimmäisarvosanaa yliopiston-

lehtorin tehtävään nimittämiseksi. Hallintopäällikkö lupasi selvittää asian, koska tiedossa ei ol
lut, että tällaista vähimmäisarvosanaa koskevaa edellytystä olisi.

- Päätettiin, että mikäli vähimmäisarvosanavaatimusta ei ole, esitetään dekaanin päätöksen mu
kaisesti rehtorille Vasileios Syroksen ottamista valtio-opin yliopistonlehtorin toistaiseksi voi
massa olevaan työsuhteeseen. (••

- Selvityksen jälkeen todettu, että ohjetta opetusnäytteen vähimmäisarvosanasta yliopistonlehto
rin tai muuhunkaan opetus- ja tutkimustehtävään otettaessa ei ole, joten tiedekuntaneuvoston
päätös päättää dekaanin esityksen mukaisesti on lopullinen.

- Lisäksi saatu Vasileios Syrokselta jo aiemmin pyydetty tieto, että hän on antanut opetusnäyt
teen Helsingin yliopistoon vuonna 2009 arvosanalla Hyvä. Mikäli tieto olisi ollut ajoissa käy
tettävissä, häneltä ei tiedekuntaneuvoston määrittelemän opetusnäyteohjeistuksen mukaisesti
olisi pyydetty lainkaan opetusnäytettä.

10. Ilmoitusasiat

Toiminta- ja taloussuunnittelu

Liitteet:
- Yhteenveto TTS:n sisällöstä ja aikataulusta (ILMOITUSASIAT / Liite A)

Henkilöstöhallinnon osastonsihteerin tehtävä
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Palvelukeskuksen henkilöstötiimin henkilöstösihteeri Airi Kanerva siirtyy eläkkeelle. Hänen tilalleen
rekrytoidaan uusi henkilöstösihteeri elokuun 2014 alusta. Hakuaika päättyi tiistaina 22.4.2014 ja tehtä
vään haastateltiin 8 hakijaa, joista tehtävään valittiin tradenomi Johanna Vähälä. Hän aloittaa tehtäväs
sään 11.8.2014.

Uuden rekrytoinnin myötä henkilöstöhallinnon eli HEHA-tiimin työnkuviajärjestellään uudelleen.

11. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 15.0 1.

C

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Riitta Sokka
hallintopäällikködekaani

c
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