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1. Opetusnäyte tutkijanuramallissa etenemisen arviointiin! Hannele Harjunen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi
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Tutkij atohtori Hannele Harju sen tutkij anuramallissa etenemistä arvioidaan sukupuolentutkimuksen
oppiaineeseen. Tiedekuntaneuvosto edellytti häneltä opetusnäytettä 19.2.2015 kokouksessaan.

Pyydetyt asiantuntijalausunnot eivät ole vielä saapuneet, joten nyt arvioidaan vain opetusnäyte.

Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoit
tanut opetusnäytteen aiheeksi “Intersektionaalisuus teoriana sukupuolentutkimuksessa”.

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

Päätösehdotus
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestä ja sille myönnettävästä arvosanas

ta.

Päätös:
- Päätettiin hyväksyä opetusnäyte arvosanalla Hyvä.

2. Opetusnäyte yliopistonopettajan tehtävään / John Pajunen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Oj akangas esitti 10.4.2015 pysyväisluontei
seksi todetun tehtävän täyttämistä yhteiskuntatieteiden metodologiaan. Hän esitti tehtävään otettavaksi
John Pajusta, joka on vastannut kyseisen opetuksen hoitamisesta jo vuosia. Dekaani piti John Pajusen
ottamista tehtävään puollettavana, koska se tukee tiedekunnan strategiassa tärkeänä pidettyä
IHME-keskuksen toimintaa ja yliopiston strategian toimenpideohjelmassa mainittua tavoitetta ihmis
tieteiden metodiosaamisen varmistamisesta. Dekaani hyväksyi esityksen päätöksellään 14.4.2015.
Työsuhde alkaa 1.8.20 15.

Dekaani pyysi John Pajuselta opetusnäytteen tiedekuntaneuvoston kuultavaksi. Dekaani on myöntänyt
hakij alle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakij a on ilmoittanut opetusnäytteen
aiheeksi “Esimerkki argumentin analyysistä: ‘Computer Science”.

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

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

ta.

Päätös:
- Päätettiin hyväksyä opetusnäyte arvosanalla Erittäin hyvä.
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3. Dosentin arvon myöntäminen / PsT Markku Jokisaari
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

PsT Markku Jokisaari on hakenut psykologian dosentuuria organisaatio- ja työpsykologian alalta
29.4.20 13 ja psykologian laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.

Laitoksen varajohtaj a Jari-Erik Nurmi esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 23.5.2013 asiantuntijoiksi
professori Ulla Kinnusen (Tampereen yliopisto) ja professori Jukka Lipposen (Aalto yliopisto). Mo
lemmat asiantuntijat puoltavat dosentuuria hakij an tieteellisten ansioiden perusteella. Asiantuntija Lip
ponen esittää hylkäämistä kuitenkin opetusansioiden puutteellisen dokumentaation vuoksi. Kyseisen
lausunnon saapumisen jälkeen tiedekuntaneuvosto halusi muuttaa asiantuntijoille lähetettävää ohjeis
tusta siten, että asiantuntijat arvioivat vain hakijoiden tieteellisiä ansioita ja opetusansioiden arvioinnin
suorittaa tiedekuntaneuvosto. Ohjeistus muutettiin ja muutoksesta informoitiin hakijaa. Tiedekunta-
neuvosto ei halunnut pyytää asiantuntijoilta uusia lausuntoja, koska muutos ohjeistukseen tehtiin pro
sessin ollessa kesken.

Hakija ei ole aiemmin antanut opetusnäytettä, joten tiedekuntaneuvosto päätti edellyttää opetusnäyt
teen antamista. Dekaani on myöntänyt hakij alle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe.
Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi “Organisatorinen sosialisaatio”.

Liitteet:
- PsT Markku Jokisaaren hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 3 / Liite A)
- PsT Markku Jokisaaren arviointia varten toimittamat julkaisu (Asia 3 / Liite B)
- PsT Markku Jokisaaren opetusansioiden osalta päivitetty CV (Asia 3 / Liite C)
- Laitoksen lausunto (Asia 3 / Liite D)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 3 / Liite Eja F)
- Ohje opetusnäytteestä (Asia 3 / Liite G)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 3 / Liite H)

Päätösehdotus
- Päätetään PsT Markku Jokisaaren opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja hyväksyttäessä
opetusnäytteelle annettavasta arvosanasta.
- Päätetään myönnetäänkö PsT Markku Jokisaarelle dosentin arvo

Päätös:

- Päätettiin hyväksyä opetusnäyte arvosanalla Tyydyttävä.
- Päätettiin myöntää dosentin arvo.

4. Dosentin arvon myöntäminen / YTT Suvi Huttunen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi

YTT Suvi Huttunen on hakenut yhteiskuntapolitiikan, erityisesti ympäristöpolitiikan
dosentuuria 15.9.2014 ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksen

mukaisena.
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Laitoksen johtaja Teppo Kröger esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 18.12.2014 asiantuntij oiksi pro
fessori Pekka Jokisen (Tampereen yliopisto) ja professori Rauno Sairisen (Itä-Suomen yliopisto). Mo
lemmat asiantuntijat puoltavat dosentin arvon myöntämistä.

Tiedekuntaneuvosto edellytti hakij alta opetu snäytteen antamista ja hakij a antoi opetu snäytteensä
23 .4.2015 arvosanalla Erittäin hyvä.

Liitteet:

- YTT Suvi Huttusen hakemusmateriaaliat ilman julkaisuja (Asia 4 / Liite A)
- YTT Suvi Huttusen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 4 / Liite B ja C)
- Laitoksen lausunto (Asia 4 / Liite D)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 4 / Liite E ja F)

Päätösehdotus:
- Päätetään myönnetäänkö YTT Suvi Huttuselle dosentin arvo

Päätös:
- Päätettiin myöntää dosentin arvo.

5. Ilmoitusasiat

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

Tila-asiat
Yliopiston johdon vierailussa yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan 5.5.2015 hallintoj ohtaj a Moisander
ilmoitti, että Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen uudelleensijoittamiseen liittyen hän pyytää
nähtäväkseen Opinkiven pohjapiirrokset sen selvittämiseksi soveltuvatko tilat laitoksen käyttöön. Asi
asta ei ole tullut jatkotietoja tiedekuntaan.

Psykologian laitoksen muutto Kärki-kiinteistöön näyttää hyvin todennäköiseltä. Vapautuvia neliöitä on
rakennuksen 2. ja 3. kerroksessa riittävästi psykologian laitoksen tarpeisiin. Tilapalvelut tekee tarjouk
sen 2. kerroksessa sijaitsevista valmiista sähköeristetyistä huoneista. Kun tarjouskilpailun tulos selviää,
päästään jatkamaan tilasuunnitteluun. Tilasuunnitelmia tullaan työstämään yhdessä laitoksen ja tiede
kunnan edustajien kanssa. Tilojen rakenteesta johtuen työtilat tulevat kuitenkin pääsääntöisesti ole
maan monitoimitilatyyppisiä, yksittäisiä työhuoneita tulee olemaan vähän.

Tiedekuntien mahdollinen yhdistyminen
Humanistinen, Kasvatustieteiden ja Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta jättävät yhteislausuntonsa rehto
rille koskien rehtorin ehdotusta Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhdistämisestä Humanisti
seen tiedekuntaan ja Psykologian laitoksen yhdistämisestä Kasvatustieteiden tiedekuntaan. Tiedekunti
en dekaanit ja hallintopäälliköt pitivät lausunnon valmistelusta tiedostustilaisuuden näiden kolmen
tiedekunnan henkilökunnalle ke 20.5.2015. Asia siirtyy lausunnon jättämisen jälkeen rehtorin käsitel
täväksi. Mahdollisesta rakenteellisesta muutoksesta päätöksen tekee yliopiston hallitus.

Tiedostustilaisuus on keskiviikkona 20.5.2015 kello 9.00 - 11.00, luentosalissa M103 (Seminaa
rinmäen kampus, Musica).

Palvelurakenneuudistus
Rehtori Manninen ja hallintojohtaja Moisander ovat asettaneet työryhmän yliopiston hallinnollisten
tukipalveluj en kehittämiseksi. Yliopiston strategiassa on linj attu, että “Yliopiston organisaatiorakenne
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mahdollistaa tehokkaan toiminnan. Palvelurakenne tukee yliopiston perustehtävien laadukasta ja teho
kasta toteuttamista.” ja strategian toimeenpano-ohjelmassa todetaan, että “Yliopisto yhdenmukaistaa
hallinto- ja toimintatapansa palvelurakenneselvityksen suositukset huomioon ottaen (tehdyt muutok
set)”.

Tukipalvelujen kehittämisestä on aiemmin tehty seuraavat selvitykset:
Törmäkangas Raili: Palveluselvitys. 2.4.2013
Fischer Merja: Jyväskylän yliopiston palvelutoimintojen kehittäminen ja arviointi. 31.12.2014

Työryhmän yliopiston hallinnollisten tukipalvelujen kehittämiseksi tulee antaa hallintojohtajalle esitys
palveluiden kehittämisestä 4.6.20 15 mennessä.

Lisätietoja työryhmän nettisivuilta: https://www. jyu .filhallinto/tyoryhmat/palvelutyoryhma

6. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 14.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terhi-Anna Wilska
dekaani amanuenssi




