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1. Opetusnäyte vakinaistamisarviointia varten / YTT Marita Husso
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Yliopistotutkij a Marita Husso otettiin tutkij anuramallin mukaiseen tarkasteluun hänen määräaikaisella
työsopimuksellaan sovitusti.

Tiedekuntaneuvosto päätti 24.4.2014 kokouksessaan pyytää opetusnäytettä Marita Hussolta yliopiston-
lehtorin tehtävään vakinaistamisarviointiin liittyen.

Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoit
tanut opetusnäytteen aiheeksi ‘Väkivallan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa’.

Asiantuntija, sosiaalityön professori Merja Laitinen Lapin yliopistosta on esittänyt yliopistonlehtorin
tehtävään vakinaistamista puoltavan asiantuntij alausunnon.

Liitteet:
- YTT Marita Husson hakemus liitteineen (Asia 1 / Liite A)
- Asiantuntijan lausunto (Asia 1/ Liite B)
- Ohje opetusnäytteestä (Asia 1 / Liite C)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite D)

Päätösehdotus:
- Päätetään Marita Husson opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja hyväksyttäessä

opetusnäytteelle annettavasta arvosanasta.
- Esitetään Marita Husson vakinaistamista yliopistonlehtoriksi 1.1.20 15 alkaen.

Päätös:
- Hyväksytty Marita Husson opetusnäyte arvosanalla Erittäin hyvä.
- Päätetty esittää Marita Husson vakinaistamista yliopistonlehtoriksi 1.1.2015 alkaen.

2. Dosentin arvon myöntäminen / YTT Suvi Soininen
Valmistelija: Riitta Sokka, halliritopaällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokkajvu.fi

YTT Suvi Soininen on hakenut valtio-opin dosentuuria 4.2.20 14 ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.

Laitoksen johtaja Teppo Kröger esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 24.4.20 14 asiantuntijoiksi pro
fessori Pertti Ahosen (Helsingin yliopisto) ja professori, emeritus Kyösti Pekosen (Helsingin yliopis
to). Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentuuria.

Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
‘Politiikan teorian ja käytännön politiikan välinen suhde Michael Oakeshottin On Human Conduct
teoksessa”.

Liitteet:
- YTT Suvi Soinisen hakemus liitteineen (Asia 2/ Liite A)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 2 / Liite B ja C)
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- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 2 / Liite D)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 2 / Liite E)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja sille myönnettävästä arvosanas

ta.
- Päätetään myönnetäänkö YTT Suvi Soiniselle dosentin arvo.

Päätös:
- Hyväksytty Suvi Soinisen opetusnäyte arvosanalla Hyvä.
- Päätetty myöntää YTT Suvi Soiniselle valtio-opin dosentin arvo.

3. Tiedekunnan talous- ja toimintasuunnitelman sekä vuoden 2015 budjettiluonnoksen
hyväksyminen

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

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä tiede
kunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää tiedekunnan talousarviosta. Yliopistopalveluiden
7.5.2014 antaman ohjeistuksen mukaan tiedekuntien tulee toimittaa vuosien 2015—2016 toiminta- ja
taloussuunnitelmansa sekä vuoden 2015 budjetti yliopistopalveluihin 1.9.2013 mennessä.

Tällä toiminta- ja taloussuunnitelmakierroksella tarkennetaan nelivuotisen sopimuskauden 2013—2016
suunnitelmaa. Kauden tavoitteista ja voimavaroista yliopistotasolla on sovittu opetus- ja kulttuurimi
nisteriön kanssa 9.5.2012. Uusi sopimus allekiijoitettiin 21.12.2012 ja sitä täydennettiin 18.4.20 13
strategiarahoituksen ja strategian seurantaindikaattorien osalta. Yliopistojen yhteiset tavoitteet liittyvät
työurien pidentämiseen, tutkimustulosten hyödyntämiseen, kansainvälistymiseen sekä yliopistojen
kehittämiseen työ- ja opiskeluyhteisöinä.

Tiedekuntien toiminta- ja taloussuunnitelmien tarkistamisen lähtökohtina on yliopiston strategiatavoit
teiden ja strategian 10.4.2013 hyväksytyn toimeenpanosuunnitelman sekä muiden hallituksen hyväk
symien strategian toteutumista tukevien asiakirjojen, kuten henkilöstöohjelman toimenpiteiden sovel
tava sisällyttäminen yksikkökohtaiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

S opimuskau si etenee lievästi laskevalla rahoitu skehyksellä mm. yliopistoindeksin vuosien 2012 ja
2013 leikkauksien vuoksi. Yliopiston hallitus on 3.6.2014 kokouksessaan tehnyt seuraavat linjaukset
vuosille 2015-2018:

1. Vuosien 2015-2018 tavoitteena on, että jokaisen vuoden tavoitteena on vähintään nollatulos.
Tämä tarkoittaa sitä, ettei edellisten tilikausien (2010-2014) kumulatiivinen ylijäämä yliopisto-
tasolla yhtenäkään vuonna pienene.

2. Lähivuosien talouden sopeuttaminen on mahdollista vain lisäämällä merkittävästi täydentävää
rahoitusta, vähentämällä henkilöstö- ja tilaneliömäärää sekä tehostamalla tukipalveluita. Talo
usarviolinjauksia valmistellaan skenaarion 3 toimenpiteillä (ks. Hallituksen pidemmän aikavä
lin talousarviolinjaus: Asia 3 / Liite A)

3. Rehtori valmistelee vuoden 2015 talousarvion tavoitteena lievästi ylijäämäinen tulos. Rehtori
valmistelee samalla jatkovuosien talousarviokehykset siten, että vuoden 2014 tasosta vähenee
vähintään 145 henkilötyövuotta vuoteen 2018 mennessä, tilatehokkuus lisääntyy ja kiinteistö-
kustannusten osuus kokonaistuotoista ei nouse vuoden 2014 tasosta. Henkilötyövuosivähen
nyksissä otetaan huomioon strategian tavoitteet ja painoalat. Vapaaseen rahastoon siirretyistä,
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pidemmän aikavälin sij oitusvarallisuudesta toteutuneista tuotoista, rehtori osoittaa lisärahoitus
ta strategiatavoitteiden ja uuden kasvun tukemiseen.

4. Sisäisessä rahoitusmallissa hillitään pysyvämmän perusosan kasvua. Strategisen rahoituksen
osuutta lisätään vähentämällä ensin kaikilta 3 % vuoden perusrahoituksen yhteissummasta.
Rehtori valmistelee alustavan vuoden 2015 sisäisen rahanjaon liitteenä olevan perusjaottelun
mukaisena. Rehtori valtuutetaan päättämään lopullinen jako hallituksen tarkistamien rahanjaon
periaatteiden ja OKM:n rahoituspäätöksen jälkeen.

YT-menettelyn mukaisesti luonnos tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esitelty YT
kuulemisessa keskiviikkona 20.8.2014 kello 09.00 salissa Y33 134. Tiedekunnan toiminta- ja talous-
suunnitelma sisältää seuraavat osat

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma, perusteksti
2. LIITE 1 :Strategian toteuttamisen toimenpiteet
3. LIITE 2: Vuonna 2013 sovittujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ja

toimintasuunnitelma
4. LIITE 3: Keskeisimmät riskienhallintakohteet
5. LIITE 4: Selvitys tiedekunnan HOPS-ohjauksen toteuttamisesta sekä opetussuunnitelmien ke

hittämisestä
6. LIITE 5: Henkilöstösuunnitelma
7. LIITE 6: Kompensaatiohakemukset tohtoritutkintoj en ohj ausosuudesta
8. LIITE 7: Investointisuunnitelma vuosille 2015-2020
9. LTITE 8: Budjettiluonnos vuodelle 2015

Tiedekuntaneuvostossa käsitellään toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen lisäksi budj ettiluonnos
vuodelle 2015. Budjetti on alustava luonnos, koska kaikki tiedekunnalle kohdistettava rahoitus ei ole
tiedossa ennen rehtorin kanssa käytäviä neuvotteluja. Budjettiluonnokseen tehdään vielä mm. henki
löstökulutarkennuksia ja lopullinen budjettiesitys vuodelle 2015 toimitetaan yliopistopalveluihin
1.9.20 14.

Tiedekunnan ja rehtorin välinen TTS-sopimusneuvottelu on sovittu pidettäväksi keskiviikkona
22.10.2014. Kun tiedekunnan lopullinen rahoitus vuodelle 2015 on tulossopimusneuvottelun jälkeen
tiedossa, budjettia korjataan ja vuoden 2015 budjetti luovutetaan yliopistopalveluille 7.11.2014.

TTS-neuvotteluista järjestetään yleinen tiedotustilaisuus tiistaina 11.11.2014 kello 10.15-12.00 Agora
Auditorio 1 :ssä ja yliopiston lopullinen vuoden 2015 budjetti käsitellään yliopiston hallituksessa kes
kiviikkona 26.11.2014.

Liitteet:
- Hallituksen pidemmän aikavälin talousarviolinjaus (Asia 3 / Liite A)
- Ohjeet vuosien 2013—2016 toiminta-ja taloussuunnitelman tarkistamiseksi, vuosien 2013—2016

rehtorin ja yksikön välillä solmitun sopimuksen tarkistamiseksi ja vuoden 2014 toimintakertomuk
sen laatimiseksi (Asia 3 / Liite B)

- Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteksti (Asia 3 / Liite C)
- Toiminta-ja taloussuunnitelman täydennysliite vuodelta 2013 (Asia 3 / Liite D)
- LIITE 1 :Strategian toteuttamisen toimenpiteet (Asia 3 / Liite E)
- LIITE 2: Vuonna 2013 sovittujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ja toimin

tasuunnitelma (Asia 3 / Liite F)
- LIITE 3: Keskeisimmät riskienhallintakohteet (Asia 3 / Liite G)
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- LIITE 4: Selvitys tiedekunnan HOPS-ohjauksen toteuttamisesta sekä opetussuunnitelmien kehit
tämisestä (Asia 3 / Liite H)

- LIITE 5: Henkilöstösuunnitelma (Asia 3 / Liite 1)
- Tieto kompensaatiohakemuksista tohtoritutkintojen ohjausosuudesta (Asia 3 / Liite J)
- LIITE 7: Investointisuunnitelma vuosille 20 15-2020 (Asia 3 / Liite K)
- Luonnos yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan budjetiksi vuodelle 2015 (Asia 3 / Liite L)

Päätösehdotus
1. Hyväksytään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta-ja taloussuunnitelma 2014—2016
2. Hyväksytään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan budj ettiluonnos vuodelle 2015

Päätös:
- Hyväksytty yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016.
- Hyväksytty yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan budjettiluonnos vuodelle 2015.

4. Tiedekuntaneuvoston vuoden 2015 kokouspäivistä päättäminen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: röua.r.sokka@iyuIi

Salien puutteen vuoksi pyrimme tekemään jo vuoden 2015 salivaraukset tiedekuntaneuvostoa varten
hyvissä ajoin valmiiksi. Ehdotus vuoden 2015 tiedekuntaneuvoston kokouspäivämääriksi on:
to 22.1.
to 19.2.
to 19.3.
to 23.4.
to 21.5.
to 11.6. + publiikkiristeily
kesätauko
to 20.8.
to 24.9.
to 22.10.
to 19.11.
to 17.12.

Kokoukset ehdotetaan pidettäväksi nykyiseen tapaan kello 12.15 alkaen.

Liitteet:
- ei liitteitä

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotus tiedekuntaneuvoston vuoden 2015 kokouspäiviksi

Päätös:
- Hyväksytty ehdotuksen mukaisena.

5. Yliopistotutkijan tehtävään vakinaistaminen / PsT Tiina Parviainen
Valmistelija: Riitta Sokka, ha11intopiäI1ikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riittar.sokka@jvu.fi

Rehtori Matti Manninen esitti vuoden 2013 lopussa silloiselle dekaani Timo Ahoselle toivomuksen,
että tutkimusjohtaja, PsT Tiina Parviainen kiinnitettäisiin Jyväskylän yliopiston tulevan Aivotutkimus
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keskuksen (Jyväskylä Centre for Interdisciplinary Brain Research, CIBR) johtoon toistaiseksi voimas
sa olevaan työsuhteeseen. Rehtori on ollut erittäin tyytyväinen Tiina Parviaisen työpanokseen Aivotut
kimuskeskuksen suunnitteluvaiheen aikana ja toivoo, että hän ottaa päävastuu hankkeen jatkosta nyt,
kun varsinainen tilojen rakentaminen on käynnistymässä.

Pst Tiina Parviaisen tämän hetkinen määräaikainen työsuhde päättyy 31.10.2014. Vakinaistamista var
ten pyydettiin asiantuntijalausunto neuropsykologian dosentti, professori Jari Hietaselta (Tampereen
yliopisto; tutkimusala: kasvojen havaitsemisen kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit). Hän katsoo
PsT Tiina Parviaisen olevan kiistatta pätevä vakituiseen yliopistotutkij an tehtävään Monitieteiseen
aivotutkimuskeskukseen.

Päätöksen yli yliopistotutkijan pysyvistä työsuhteista tekee rehtori. Esityksen työsuhteeseen ottamises
ta tekee dekaani tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

Liitteet:
- PsT Tiina Parviaisen hakemusmateriaalit (Asia 5 / Liite A)
- Asiantuntijan lausunto (Asia 5 / Liite B)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että PsT Tiina Parviainen vakinaistetaan Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen

yliopistotutkijan tehtävään.

Päätös:
- Päätetty esittää PsT Tiina Parviaisen vakinaistamista yliopistotutkijan tehtävään 1.11.20 14

alkaen.

6. Ilmoitusasiat

Tiedekuntaneuvoston kokoukseen 25.9.20 14 on tulossa kaksi opetusnäytettä dosentin arvon hakemi
seen liittyen. Tiedekuntaneuvoston jäseniä pyydetään varaamaan kokoukseen aikaa n. 3 tuntia.

7. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 14.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Terhi-Anna Wilska Riitta Sokka
dekaani hallintopäällikkö


