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1. Tutkijanuramallissa etenemisen arviointi / Petri Ruuskanen

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

Jyväskylän yliopisto käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa
parannetaan tutkij anuran ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu
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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 8.2.20 11).

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 yliopistotutkij an 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
toj a, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelij avalintoj en 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 ohjeistuksen mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
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 liittyen. Parhail
laan hän toimii yhteiskuntatieteiden yliopistonlehtorina.

Tutkij anuramallissa etenemiseen pyydetään omat asiantuntij alausuntonsa. Asiantuntij oiksi ovat tarvit
taessa lupautuneet professori, emeritus Raimo Biom (Tampereen yliopisto) ja apulaisprofessori Suvi
5 almenniemi (Turun yliopisto; tutkimusala: terapeuttisten teknologien kuluttaminen, onnellisuus, hy
vinvointi).
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Petri Ruuskanen on antanut opetusnäytteet vuonna 2006 sosiologian yliassistentin tehtävähakuun Jy
väskylän yliopistoon arvosanalla Hyvin hyvä. Tiedekuntaneuvosto on linj annut, että opetustehtävän
hakijoilta, jotka eivät ole antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vähintään arvosanal
la hyvä, pyydetään opetusnäyte.

Petri Ruuskanen on suorittanut yliopistopedagogiset opinnot vuonna 2013.

Liitteet:
- Petri Ruuskasen materiaalit ilman julkaisuja (Asia 1 / Liite A)
- Petri Ruuskasen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 1 / Liite B, Cja D)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että jatketaan tutkij anuramallissa arviointia
- Esitetään, että hyväksytään asiantuntijat
- Esitetään, että Petri Ruuskanen antaa opetusnäytteen tiedekuntaneuvoston kokouksen yhtey

dessä

Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

2. Ilmoitusasiat

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

Tilakysymykset
LOOPin rakentaminen perutaan toistaiseksi.
Ylistönmäen vuokratiloista sanoudutaan irti. Sopivia tiloja tiedekunnalle etsitään. Tarkoituksena on
löytää pidempiaikainen ratkaisu.
Psykologian laitos sijoitetaan todennäköisesti joko Kärkeen tai Agoraan.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen osalta selvitetään Agoran ja Opinkiven mahdollisuutta.
Proxima ei sovellu laitoksen käyttöön.

3. Kokouksen päättäminen

Dekaani Wilska päätti kokouksen klo 12.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

San Sma’hWilska
Dekaani Amanuenssi




