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1. Dosentin arvon myöntäminen / Johanna Hurtig
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi

YTT Johanna Hurtig on hakenut sosiaalityön dosentuuria 20.5.2014 ja yhteiskuntatieteiden ja filosofi
an laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.

Laitoksen johtaja Teppo Kröger esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 12.6.20 14 asiantuntijoiksi pro
fessori Kirsi Juhilan (Tampereen yliopisto) ja professori Mirja Satkan (Helsingin yliopisto).

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 vähintään arvosanalla hyvä, pyydetään opetusnäy
te. Tällä perusteella tiedekuntaneuvosto päätti edellyttää opetusnäytteen antamista. Dekaani on myön
tänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäyt
teen aiheeksi” Yhteisöllinen kuntoutus? - perustelut ja eteneminen”.

Liitteet:
- YTT Johanna Hurtigin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 1 / Liite A)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 1 / Liite B ja C)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 1 / Liite D)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite E)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestä ja sille myönnettävästä arvosanas

ta.
- Päätetään myönnetäänkö YTT Johanna Hurtigille dosentin arvo.

Päätös:
- Päätetty hyväksyä opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.
- Päätetty myöntää YTT Johanna Hurtigille sosiaalityön dosentin arvo.

2. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / FT Margaret Trotta Tuomi
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

FT Margaret Trotta Tuomi on hakenut sosiologian dosentuuria 6.5.20 14.

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 FT Margaret Trotta Tuomen
kiinnittämistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Hakija ei hakemuksensa mukaan ole aiemmin antanut opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvosto on linjan
nut, että opetustehtävän hakijoilta, jotka eivät ole antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäy
tettä, pyydetään opetusnäyte. Tällä perusteella laitoksen johtaja Teppo Kröger esittää, että hakijalta
pyydetään opetusnäyte.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori Arja Virta Turun yliopistosta (tutkimusala:
historian ja yhteiskuntaopin oppiminen, opetus ja arviointi sekä monikulttuurisuus) ja dosentti Sinikka
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Aapola-Kari Helsingin yliopistosta (tutkimusala: nuoriso- ja sukupuolentutkimus, hyvinvointi, lasten
hyvinvointi, perhekysymykset, voittoa tuottamattomat organisaatiot).

Liitteet:
- FT Margatet Trotta Tuomen hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 2 / Liite A)
- FT Margaret Trotta Tuomen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 2 / Liite B)
- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen lausunto (Asia 3 / Liite C)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytään professori Arja Virta Turun yliopistosta ja dosentti

Sinikka Aapola-Kari Helsingin yliopistosta
- Esitetään, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvos

ton kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

Päätös:
- Päätetty esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

3. Sosiologian professuurin kutsumenettely / Tapio Litmanen

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

Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelman professuuri on ollut täyttämättä professori Esa Konttisen jää
tyä eläkkeelle ja tointa hoitaa väliaikaisesti sosiologian professori Martti Siisiäisenja valtio-opin pro
fessori Marja Keränen. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen edellinen johtaja Mikko Yrjönsuuri
teki aloitteen sosiologian professorin tehtävän täyttämisestä kutsumenettelyllä. Tavoitteena on saada
maisteriohjelmaa vetämään päätoiminen professori, joka on sosiologi ja osallistuu myös sosiologian
opetukseen. Tämä johtuu sosiologian oppiaineen vahvasta panoksesta kansalaisyhteiskunnan maiste
riohjelmassa ja suuntautumisesta kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen. Tavoitteena tulevaisuudessa on
integroida maisteriohjelma vielä tiiviimmin osaksi sosiologian opetusta.

Aiempi dekaani Timo Ahonen esitti rehtorille sosiologian professorin tehtävän kutsumenettelyn käyn
nistämistä ja rehtori antoi 20.12.2013 luvan kutsumenettelyn käynnistämiseen.

Hakemus pyydettiin sosiologian lehtori YTT Tapio Litmaselta, joka työskentelee akatemiatutkijana
vuoden 2016 loppuun asti. Tapio Litmasen tutkimuksesta huomattava osa kohdistuu kansalaisyhteis
kunnan tutkimuksen teemoihinja hänet onjo sosiologian professorin haussa 2012 todettu kaikkien
kolmen arvioitsijan toimesta päteväksi professuuriin.

Aiempi dekaani Timo Ahonen asetti 20.12.20 13 valmisteluryhmän: silloinen varadekaani, professori
Terhi-Anna Wilska, professori Markku Lonkila ja professori Teppo Kröger. Hallintopäällikkö Riitta
Sokka toimi valmisteluryhmän sihteerinä.

Valmisteluryhmä valmisteli kirjallisen täyttösuunnitelman kutsumenettelyä varten. Tiedekuntaneuvos
ton käsittelyssä 27.3.20 14 tiedekuntaneuvosto hyväksyi kutsumenettelyn täyttösuunnitelman ja aiem
mat asiantuntijalausunnot sekä päätti olla pyytämättä YTT Tapio Litmaselta uutta opetusnäytettä sekä
vapauttaa hänet yliopistopedagogisten opintojen suorittamisesta aiemmin suoritettujen opintojen ja
mittavan opetuskokemuksen perusteella. Tiedekuntaneuvosto esitti YTT Tapio Litmasta kutsuttavaksi
sosiologian professorin tehtävään.
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Henkilöstölakimiehen ohjeen mukaisesti kutsumenettelyä varten tulee kuitenkin pyytää uudet asian
tuntij alausunnot sekä yliopistopedagogisten opintojen korvaavuudesta lausunto kasvatustieteiden tie
dekunnan dekaanilta. Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani arvioi YTT Tapio Litmasen aiempien
opintojen vastaavan yliopistopedagogisia opintoja. Uudet asiantuntijalausunnot ovat nyt myös mo
lemmat saapuneet ja ovat molemmat puoltavia, joten valmisteluryhmä esittää uudelleen YTT Tapio
Litmasen esittämistä rehtorille kutsuttavaksi sosiologian professorin tehtävään.

Liitteet:
- YTT Tapio Litmasen hakemusmateriaalit (Asia 3 / Liite A)
- Tiedekuntaneuvoston 27.3.20 14 hyväksymä täyttösuunnitelma (Asia 3 / Liite B)
- Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani lausunto yliopistopedagogisten opintojen korvaavuudesta

(Asia 3 / Liite C)
- Uudet asiantuntijoiden lausunnot (Asia 3 / Liite D ja E)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että vapautetaan YTT Tapio Litmanen yliopistopedagogisista opinnoista
- Esitetään, että hyväksytään asiantuntij alausunnot
- Esitetään rehtorille YTT Tapio Litmasen kutsumista sosiologian professoriksi

Päätös:
- Päätetty esittää YTT Tapio Litmasen vapauttamista yliopistopedagogisista opinnoista
- Päätetty, että hyväksytään asiantuntijalausunnot.
- Päätetty esittää rehtorille YTT Tapio Litmasen kutsumista sosiologian professoriksi.

4. Ilmoitusasiat

Vakinaistamisarvioinnit

Tiedekunnassa on kuluvan vuoden aikana valmisteltu tutkijanuramalliin liittyviä toimenpiteitä uramal
lissa etenemiseen liittyen. Lähtökohtana valmistelussa on ollut vuoden 2011 rekrytointien yhteydessä
vallinnut tiedekunnan käsitys tutkijanuramallin soveltamisesta. Tapaamisessa 22.10.20 14 yliopiston
rehtorin ja henkilöstöjohtajan kanssa tiedekunnan dekaani ja hallintopäällikkö ovat käsitelleet tutki
j anuramallin soveltamista Jyväskylän yliopistossa. Tapaamisessa todettiin, että tiedekunnassa tapahtu
nut valmistelu ei kaikilta osin ole täyttänyt yliopistossa noudatettavia periaatteita ja yliopiston henkilö
kunnan yhdenmukaista kohtelua. Tapaamisen jälkeen tiedekunnassa on arvioitu tutkijanuramallia ko
konaisuutena ja päädytty turvaamaan tiedekunnan henkilöstön tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu.
Vakinaistaminen tutkijanuramallin 2 tasolla (tutkijatohtori) tutkijanuramallin 3 tasolle (ylipistotutki
jalyliopistonlehtori) saattaisi yliopiston ja tiedekunnan henkilöstön eriarvoiseen asemaan Rehtorin lin
jauksen mukaisesti vakinaistaminen arviointien kautta on mahdollista aikaisintaan tutkijanuramallin 3.
tasolla eli nimikkeille yliopistotutkija tai yliopistonlehtori.

Käytännössä tämä tarkoittaa käynnistettyjen rekrytointiprosessien valmistelun aloittamista uudelleen.

Tiedekuntaneuvoston kommentti:
- Tiedekuntaneuvosto on syvästi pettynyt vakinaistamisarviointiprosessien keskeytymiseen.

TTS -neuvottelut

Tiedekunnan ja rehtorin väliset toiminta-ja taloussuunnittelu- eli ns. TTS-neuvottelut käytiin keski
viikkona 22.10.2014. Rehtorin palaute tiedekunnan toiminnasta oli hyvin myönteistä. Rehtori huomioi
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tiedekunnan hyvän menestymisen niin opetuksen kuin tutkimuksenkin saralla myöntämällä tiedekun
nalle strategista rahoitusta siten, että tiedekunnan kokonaisperusrahoitus tulee vuonna 2015 olemaan
4 % suurempi kuin kuluvana vuonna 2014.

Nyt lopullisen perusrahoituksen selvittyä valmistellaan tiedekunnan lopullinen vuoden 2015 budjetti
7.11.2014 mennessä käytössä olevilla tiedoilla. Vuoden 2015 lopullinen budjetti tuodaan käsittelyyn
tiedekuntaneuvoston marraskuun kokoukseen.

Liitteet:
- Yliopiston rehtorin ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan välinen sopimus kaudelle 2013-2016

(perussopimus) (Ilmoitusasiat / Liite A)
- Liite yliopiston rehtorin ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan väliseen sopimukseen kaudelle

2013-20 16 (tämän vuoden neuvotteluissa tehty lisäys) (Ilmoitusasiat / Liite B)
- Tiedekunnan perusrahoitus vuodelle 2015 vrt. v. 2014 (flmoitusasiat / Liite C)

5. Kokouksen päättäminen

Professori Jari-Erik Nurmi päätti kokouksen kello 14.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

J ri- ik Nurmi Riitta Sokka
ofess ri hallintopäällikkö




