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1. Dosentin arvon myöntäminen / YTT Minna Kivipelto

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

YTT Minna Kivipelto hakenut sosiaalityön dosentuuria 28.1.2015.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväk
syi 19.2.20 15 asiantuntijoiksi professori Petri Virtasen /(Tampereen yliopisto) ja professori Marketta
Rajavaaran (Helsingin yliopisto). Asiantuntijoista professori Rajavaara puoltaa dosentuurin myöntä
mistä ja professori Virtanen ei.

Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
‘Vaikuttava sosiaalityö muuttuvissa kuntarakenteissa”.

Liitteet:
- YTT Minna Kivipellon lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 1 / Liite A)
- YTT Minna Kivipellon arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 1 / Liite B, C, D, E ja F
- Laitoksen lausunto (Asia 1 / Liite G)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 1 / Liite H ja 1)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 1 / Liite J)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite K)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäärnisestä tai hyväksymisestä ja sille myönnettävästä arvosanasta.
- Päätetään myönnetäänkö YTT Minna Kivipellolle dosentin arvo.

Päätös:
- Hyväksyttiin opetusnäyte arvosanalla Hyvä.
- Päätettiin pyytää dosentinarvosta päättämisen tueksi kolmannen asiantuntijan lausunto. Lau

sunnon saapumisen jälkeen asia käsitellään uudelleen tiedeku ntaneuvostossa.

2. Opetusnäyte tutkijanuramallissa etenemisen arviointiin / YTT Petri Ruuskanen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.rsokka@jyu.fi

Yliopistonlehtori Petri Ruuskasen tutkij anuramallissa etenemistä arvioidaan sosiologian oppiainee
seen. Tiedekuntaneuvosto edellytti häneltä opetusnäytettä 19.3.2015 kokouksessaan.

Dekaani on myöntänyt YTT Ruuskaselle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hän on
ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi “Kolmas sektori ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutos”.

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

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja sille myönnettävästä arvosanasta.

Päätös:
- Hyväksyttiin opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.
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3. Tutkijanuramallissa etenemisen arviointi / YTT Petri Ruuskanen

Valmistelija: Riitta Sokka, ha11intopäillikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi

Jyväskylän yliopisto käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa
parannetaan tutkij anuran ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu
henkilö voidaan poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen mää
räaikaiseen tai vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategis
ten tavoitteiden mukaisesti (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.201 1).

Tutkijatohtorin tehtävässä erityisen hyvin suoriutunut henkilö voidaan ottaa
- uudelleen tutkijatohtoriksi kokonaan uudelle yhtäjaksoiselle, enintään 4 vuoden

itsenäistymiskaudelle, mikäli tämä tukee tutkijanuralla etenemistä ja pätevöitymistä pysyvään
tehtävään TAI

- määräaikaiseen yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään, jolloin henkilön työsuhde
voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, jos hänen toimintansa todetaan
erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi.

Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen
työhön, sekä tehtävässä tarvittava opetustaito.

Määräaikaisessa yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävässä erityisen hyvin suoriutunut
henkilö voidaan ottaa

- toistaiseksi voimassa olevaan yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään.

Yliopistotutkijalta ja yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteelli
sestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä,
ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvien tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman
mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opin
näytetöitä, opettaa, edistää opetusta, osallistua opetuksen kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opin
toja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät.

Arvioitavalta henkilöltä on pyydetty seuraavat materiaalit:
1) Ansioluettelo (CV)
2) Suomen Akatemian ohj eistuksen mukaisesti laadittu j ulkaisuluettelo
3) Opetusportfolio
4) hänen parhaaksi arvioimansa 10 julkaisua.

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön
1) tieteellisiä ansioita
2) opetus-ja ohjausansioita sekä
3) muita ansioita.

Arvioitavan henkilön toiminnan tulee osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella
edellä mainituista osa-alueista ollakseen erityisen ansiokasta.

Petri Ruuskasen tutkijanuramallissa etenemistä arvioidaan sosiologian oppiaineeseen, jossa hän par
haillaan toimii määräaikaisena yliopistonlehtorina. Hänen nykyinen työsuhteensa on voimassa
3 1.12.2015 saakka.
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Tutkij anuramallissa etenemiseen pyydetään omat asiantuntij alausuntonsa. Tiedekuntaneuvosto hyväk
syi 19.3.2015 kokouksessaan asiantuntijoiksi professori, emeritus Raimo Biomiri (Tampereen yliopis
to) ja apulaisprofessori Suvi Salmenniemen (Turun yliopisto). Molemmat asiantuntijat katsovat Petri
Ruuskasen ansioituneen tieteellisiltä, opetus-ja ohjaus sekä muilta ansioltaan erinomaisesti ja he suo
sittavat hänen ottamistaan toistaiseksi voimassa olevaan yliopistonlehtorin tehtävään.

Liitteet:
- Petri Ruuskasen materiaalit ilman julkaisuja (Asia 3 / Liite A)
- Petri Ruuskasen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 3 / Liite B, C ja D)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 3 / Liite Eja F)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että YTT Petri Ruuskanen otetaan toistaiseksi voimassa olevaan yliopistonlehtorin

tehtävään sosiologian oppiaineeseen 1.1.2016 alkaen.

Päätös:
- Päätettiin esittää rehtorille YTT Petri Ruuskasen ottamista toistaiseksi voimassa olevaan yli

opistonlehtorin tehtävään sosiologian oppiaineeseen 1.1.2016 alkaen.

4. Tutkijanuramallissa etenemisen arviointi / YTT Sakari Taipale

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

Jyväskylän yliopisto käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa
parannetaan tutkij anuran ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu
henkilö voidaan poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen mää
räaikaiseen tai vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategis
ten tavoitteiden mukaisesti (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011).

Tutkijatohtorin tehtävässä erityisen hyvin suoriutunut henkilö voidaan ottaa
- uudelleen tutkijatohtoriksi kokonaan uudelle yhtäjaksoiselle, enintään 4 vuoden

itsenäistymiskaudelle, mikäli tämä tukee tutkij anuralla etenemistä ja pätevöitymistä pysyvään
tehtävään TAI

- määräaikaiseen yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään, jolloin henkilön työsuhde
voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, jos hänen toimintansa todetaan
erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi.

Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen
työhön, sekä tehtävässä tarvittava opetustaito.

Määräaikaisessa yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävässä erityisen hyvin suoriutunut
henkilö voidaan ottaa

- toistaiseksi voimassa olevaan yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään.

Yliopistotutkijalta ja yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteelli
sestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä,
ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Kaikkien opetus-ja tutkimushenkilöstöön kuuluvien tulee tehtäväkuvansa rajoissaja työsuunnitelman
mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opin
näytetöitä, opettaa, edistää opetusta, osallistua opetuksen kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opin-
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toja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät.

Arvioitavalta henkilöltä on pyydetty seuraavat materiaalit:
1) Ansioluettelo (CV)
2) Suomen Akatemian ohj eistuksen mukaisesti laadittu j ulkaisuluettelo
3) Opetusportfolio
4) hänen parhaaksi arvioimansa 10 julkaisua.

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön
1) tieteellisiä ansioita
2) opetus- ja ohjausansioita sekä
3) muita ansioita.

Arvioitavan henkilön toiminnan tulee osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella
edellä mainituista osa-alueista ollakseen erityisen ansiokasta.

Sakari Taipaleen tutkij anuramallissa etenemistä arvioidaan yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen.
Parhaillaan hän toimii Suomen Akatemian akatemiatutkijanaja sitä ennen hän on toiminut yh
teiskuntapolitiikan oppiaineen tutkijatohtorina. Hänet on vuoden 2013 lopussa tehdyssä asiantun
tija-arvioinnissa todettu päteväksi sosiologian professorin tehtävään Itä-Suomen yliopiston haus
sa.

Tutkij anuramallissa etenemiseen pyydetään omat asiantuntij alausuntonsa. Tiedekuntaneuvosto hyväk
syi 19.2.2015 kokouksessaan asiantuntijoiksi professori Heikki Ervastin (Turun yliopisto) ja professori
Risto Heiskalan (Tampereen yliopisto). Molemmat asiantuntijat katsovat Sakari Taipaleen ansioitu
neen tieteellisiltä, opetus- ja ohjaus sekä muilta ansioltaan erinomaisesti ja he suosittavat hänen otta
mistaan toistaiseksi voimassa olevaan yliopistonlehtorin tehtävään.

Sakari Taipale on antanut opetusnäytteen vuonna 2008 yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorin tehtä
vään Jyväskylän yliopistoon arvosanalla Erittäin hyvä sekä tätä arviointia varten 12.6.20 15 arvosanalla
Hyvin hyvä.

Sakari Taipale on hyväksytty suorittamaan Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogisia opintoja syksyl
lä 2014 alkaneille kursseille.

Liitteet:
- Sakari Taipaleen materiaalit ilman julkaisuja (Asia 4 / Liite A)
- Sakari Taipaleen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 4 / Liite B, C ja D)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 4 / Liite E ja F)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että YTT Sakari Taipale otetaan toistaiseksi voimassa olevaan yliopistonlehtorin teh

tävään yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen 1.11.2015 alkaen.

Päätös:
- Päätettiin esittää rehtorille YTT Sakari Taipaleen ottamista toistaiseksi voimassa olevaan yli

opistonlehtorin tehtävään yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen 1.11.2015 alkaen.
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5. Tiedekunnan talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä tiede
kunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää tiedekunnan talousarviosta. YliopistopalvelLiiden
29.4.20 15 antaman ohjeistuksen mukaan tiedekuntien tulee toimittaa vuoden 2016 toiminta- ja talous-
suunnitelmansa 1.9.2015 mennessä sekä vuoden 2016 budjetti yliopistopalveluihin 5.11.2015 mennes
sä.

Tällä toiminta- ja taloussuunnitelmakierroksella tarkennetaan nelivuotisen sopimuskauden 2013—20 16
suunnitelmaa. Kauden tavoitteista ja voimavaroista yliopistotasolla on sovittu opetus- ja kulttuurimi
nisteriön kanssa 9.5.2012. Uusi sopimus allekirjoitettiin 2 1.12.2012 ja sitä täydennettiin 18.4.2013
strategiarahoituksen ja strategian seurantaindikaattorien osalta. Yliopistojen yhteiset tavoitteet liittyvät
työurien pidentämiseen, tutkimustulosten hyödyntämiseen, kansainvälistymiseen sekä yliopistojen
kehittämiseen työ- ja opiskeluyhteisöinä. Opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2014 antamassa pa
lautteessa ja helmikuussa 2015 antamassa suunnitteluohj eessa korostetaan talouden tiukentumista sekä
strategisesti oikein kohdennettujen rakenteellisen kehittämisen toimenpiteiden ja toiminnan kehittämi
sen merkitystä.

Yliopiston toiminnanohjausjärjestelmä uudistetaan sopimuskaudesta 2017—2020 lähtien. Tätä koskeva
ohjeistus annetaan yksiköille viimeistään yliopiston solmittua uutta sopimuskautta koskevan sopimuk
sensa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toukokuussa 2016.

Tiedekuntien toiminta- ja talou ssuunnitelmien tarkistamisen lähtökohtina vuodelle 2016 on yliopiston
strategiatavoitteiden ja strategian 10.4.2013 hyväksytyn toimeenpanosuunnitelman sekä muiden halli
tuksen hyväksymien strategian toteutumista tukevien asiakirjojen soveltava sisällyttäminen yksikkö
kohtaiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Valmistelutyö kohdennetaan ensisij aisesti profiloitumista
tukevan rakenteellisen kehittämisen edistämiseen ja uuden sopimuskauden valmistelemiseen.

Rehtori kohdentaa rahoitusmallin mukaisen rahoituksen erikseen ennen neuvotteluja yliopiston saatua
tiedon vuoden 2016 rahoituksesta. Rehtori kohdentaa strategiarahoituksen mahdollisen liikkumavaran
yksiköiden esittämien toimenpiteiden, rakenteellisten uudistusten ja investointisuunnitelmien perus
teella.

YT-menettelyn mukaisesti luonnos tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi esitellään YT
kuulemisessa keskiviikkona 19.8.20 15 kello 09.00 salissa Y33 105. Tiedekunnan toiminta- ja talous-
suunnitelma sisältää seuraavat osat

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma, perusteksti ja siihen vuosittain lisätyt liitteet
2. LIITE 1: Toimenpiteet, joilla yksiklcö aikoo vahvistaa yliopiston profiloitumistaja strategiaa
3. LIITE 2: Vuonna 2014 sovittujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ja

toimintasuunnitelma
4. LIITE 3: Selvitykset tiedeneuvostolle
5. LIITE 4: Alustava esitys tiedekunnan tutkintotavoitteiksi vuosille 2017-20 18
6. LIITE 5: Selvitys opiskelijapalautejärjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämisestä koulutuksen

kehittämisessä
7. LTITE 6: Keskeisimmät riskienhallintakohteet
8. LIITE 7: Henkilöstösuunnitelma
9. LIITE 8: Kompensaatiohakemukset tohtoritutkintoj en ohj ausosuudesta
10. LIITE 9: Investointisuunnitelma vuosille 2016-2021
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Budjetointiaikataulu on uudistettu ja vuoden 2016 budjetti valmistellaan rehtorin rahoitusj aon valmis
tuttua 5.11.2015 mennessä. Budjettiluonnos käsitellään lokakuun 2015 tiedekuntaneuvoston kokouk
sessa.

Tiedekunnan ja rehtorin välinen TTS-sopimusneuvottelu on sovittu pidettäväksi torstaina 22.10.20 14.
TTS-neuvotteluista jarjestetn yleinen tiedotustilaisuus torstaina 5.11.2015 kello 10.15-12.00 Agora
Auditorio 1:ssäja yliopiston lopullinen vuoden 2016 budjetti käsitellään yliopiston hallituksessa kes
kiviikkona 9.12.20 15.

Liitteet:
- Ohjeet vuosien 2013—20 16 toiminta-ja taloussuunnitelman tarkistamiseksi, vuosien 2013—2016

rehtorin ja yksikön välillä solmitun sopimuksen tarkistamiseksi ja vuoden 2015 toimintakertomuk
sen laatimiseksi (Asia 5 / Liite A)

- Toiminta- ja taloussuunnitelman perusteksti (Asia 5 / Liite B)
- Toiminta- ja taloussuunnitelman täydennysliite vuodelta 2013 (Asia 5 / Liite C)
- Toiminta-ja taloussuunnitelman täydennysliite vuodelta 2014 (Asia 5 / Liite D)
- LIITE 1: Toimenpiteet, joilla yksikkö aikoo vahvistaa yliopiston profiloitumistaja strategiaa (Asia

5/LiiteE)
- LIITE 2: Vuonna 2014 sovittujen erityistavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ja toimin

tasuunnitelma (Asia 5 / Liite F)
- LIITE 3: Selvitykset tiedeneuvostolle (Asia 5 / Liite G)
- LIITE 4: Alustava esitys tiedekunnan tutkintotavoitteiksi vuosille 20 17-2018 (Asia 5 / Liite H)
- LIITE 5: Selvitys opiskelijapalautejärjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämisestä koulutuksen

kehittämisessä (Asia 5 / Liite 1)
- LIITE 6: Keskeisimmät riskienhallintakohteet (Asia 5 / Liite J)
- LIITE 7: Henkilöstösuunnitelma (Asia 5 / Liite K)
- LIITE 8: Kompensaatiohakemukset tohtoritutkintojen ohjausosuudesta (Asia 5 / Liite L)
- LIITE 9: Investointisuunnitelma vuosille 2016-202 1 (Asia 5 / Liite M)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle

2016

Päätös:
- Hyväksytty yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle

2016 seuraavilla kahdella lisäyksellä:
o liitteeseen 5: Selvitys opiskelijapalautej ärjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämisestä

koulutuksen kehittämisessä, lisätään maininta, että psykologian laitoksella on myös ke
hitetty tutkinnon kokonaisarviointiprosessi opiskelijoille ja sidosryhmille

o liiteeseen 7: Henkilöstösuunnitelma, lisätään kv-henkilöstön kehittymistä koskevaan
kappaleeseen maininta, että tiedekunnassa on myös useita kansainvälisiä apurahatutki
joita, jotka eivät kuitenkaan näy htv-seurannassa, koska heitä ei lasketa mukaan henki
lökuntaan.

6. Ilmoitusasiat

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

Ilmoitusasioita ei ollut.



7. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 14.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

iils
dekaani
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Riitta Sokka
hallintopäällikkö


