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1. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / YTT Minna Kivipelto
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, 5-posti: riitta.r.sokkaivu.fi
YTT Minna Kivipelto on hakenut sosiaalityön dosentuuria 28.1.20 15.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas pitää dosentuuria laitoksen tutki
musstrategian pääsuuntauksiin yhteensopiva.
Hakija ei ole antanut aiemmin opetusnäytettä, joten laitoksen johtaja esittää, että hänen tulisi antaa
opetusnäyte tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä.
Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori Petri Virtanen (Tampereen yliopiston johta
miskorkeakoulu; tutkimusala: työhyvinvointi) ja professori Marketta Rajavaara (Helsingin yliopisto:
tutkimusala: sosiaalinen kuntoutus, sosiaaliturva).

Liitteet:
YTT Minna Kivipellon lähettämäl hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 1 / Liite A)
YTT Minna Kivipellon lähettämät julkaisut (Asia 1 / Liite B, C, D, Eja F)
Laitoksen lausunto ( Asia 1 / Liite G)
-

-

-

Päätösehdotus:
Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytään professori Petri Virtanen (Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulu) ja professori Marketta Rajavaara (Helsingin yliopisto)
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.

2. Dosentin arvon myöntäminen! VTT Aini Pehkonen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäilluikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.Ii

VTT Aini Pehkonen on hakenut sosiaalityön dosentuuria 4.8.2014 ja Yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Teppo Kröger esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi
25.9.2014 asiantuntijoiksi professori Marjaana Seppäsen Lapin yliopistostaja dosentti Pekka Kettusen.
Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentin arvon myöntämistä.
Tiedekuntaneuvosto myös vapautti hakijan opetusnäytteen antamisesta aiemmin Itä-Suomen yliopis
tossa vuonna 2009 arvosanalla hyvä annetun opetusnäytteen perusteella.
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Liitteet:
VTT Aini Pehkosen hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 2 / Liite A)
VTT Aini Pehkosen arvioitavaksi lähettämät julkaisut (Asia 2 / Liite B)
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian Laitoksen lausunto (Asia 2 / Liite C)
Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 2/ Liite Dja E)

-

-

-

-

Päätösehdotus:
Päätetään myönnetäänkö Vii’ Aini Pehkoselle dosentin arvo.
-

Päätös: Päätettiin myöntää VTT Aini Pehkoselle dosentin arvo.

3. Tutkijanuramallissa etenemisen arviointi / Sakari Taipale
Valmistelija: Riitta Sokka, haIIintopiäIIikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa
parannetaan tutkijanuran 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 8.2.20 11).
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 tutkintoja kykyä itsenäiseen tieteelliseen
työhön, sekä tehtävässä tarvittava opetustaito.
Miläräalkaisessa yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävässä erityisen hyvin suoriutunut
henkilö voidaan ottaa
toistaiseksi voimassa olevaan yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään.
-

Yliopistotutkijaltaja 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 ohjeistuksen mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
3) Opetusportfolio
4) hänen parhaaksi arvioimansa 10 julkaisua.
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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 tutkijanuramallissa etenemistä arvioidaan yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen liitty
en. Parhaillaan hän toimii Suomen Akatemian akatemiatutkijana.
Sakari Taipale on vuoden 2013 lopussa tehdyissä asianwntija-arvioissa todettu päteväksi sosiologian
professorin tehtävään Itä-Suomen yliopiston haussa. Tutkijanuramallissa etenemiseen pyydetään omat
asiantuntijalausuntonsa. Asianwntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori Heikki Ervasti (Turun
yliopisto, tutkimusala: sosiaalipolitiikka) ja professori Risto Heiskala (Tampereen yliopisto; tutkimusala: sosiologian historia, sosiaali- ja kulttuuriteoria, tiedon sosiologia).
Sakari Taipale on antanut opetusnäytteet vuonna 2008 yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorin tehtä
vään Jyväskylän yliopistoon arvosanalla Erittäin hyvä sekä 12.6.20 15 tätä arviointia varten arvosanalla
Hyvin hyvä.
Sakari Taipale on hyväksytty suorittamaan yliopistopedagogisia opintoja syksyllä 2014 alkaneille
kursseille.
Llitteet:
Sakari Taipaleen materiaalit ilman julkaisuja (Asia 3 / Liite A)
Sakari Taipaleen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 3 / Liite B, C ja D)
Asiantuntijoiden lausunnot sosiologian professorin tehtävään (Asia 3 / Liite Eja F)
-

-

-

Päätösehdotus:
Esitetään, että jatketaan tutkijanuramallissa arviointia
Esitetään, että hyväksytään asiantuntijat
Esitetään, että vapautetaan Sakari Taipale opetusnäytteen antamisesta
-

-

-

Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

4. Tutkijanuramallissa etenemisen arviointi / Hannele Harjunen
Valmisteilla: Riitta Sokka, hallintopwillikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riiuir.sokka@jyu.li

Jyväskylän yliopisto käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa
parannetaan tutkijanuran ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu
henkilö voidaan poiklceuksellisen 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 tutkijanuralla etenemistä ja pätevöitymistä pysyvään
tehtävään TAI
-
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määräaikaiseen yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään, jolloin henkilön työsuhde
voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, jos hänen toimintansa todetaan
erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi.

Tutkijatohtorilta edellytetään sovelwva tohtorin tutkintoja kykyä itsenäiseen tieteelliseen
työhön, sekä tehtävässä tarvittava opetustaito.
Määrilaikaisessa yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävässä erityisen hyvin suoriutunut
henkilö voidaan ottaa
toistaiseksi voimassa olevaan yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään.
-

Yliopistotutkijaltaja 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 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.
Hannele Harjusen tutkijanuramallissa etenemistä arvioidaan sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen
liittyen. Parhaillaan hän toimii tutkijatohtorina.
Tutkijanuramallissa etenemiseen pyydetään omat asiantuntijalausuntonsa. Asiantuntijoiksi ovat tarvit
taessa lupautuneet professori Päivi Korvajärvi (Tampereen yliopisto; tutkimusala: yhteiskuntatieteelli
nen naistutkimus) ja professori Marianne Liljeström (Turun yliopisto; tutkimusala: naistutkirnuksen
oppihistoria, oppialan muotoutuminen ja muuttuminen, aate- ja oppihistorian kirjoittamisen ehdot).
Hannele Harjunen on antanut opetusnäytteen Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntapolitiikan oppiainee
seen arvosanalla “hyvä” helmikuussa 2009. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että opetustehtävän hakijoilta, jotka eivät ole antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vähintään arvosanalla
hyvä, pyydetään opetusnäyte.
Hannele Harjunen on suorittanut yliopistopedagogisiin opintoihin rinnastuvat Feministisen pedagogian
opinnot Helsingin yliopistossa vuosina 2009—20 10.
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Liitteet:
Hannele Harjusen materiaalit ilman julkaisuja (Asia 4/ Liite A)
Hannele HaLjusen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 4 / Liite B, Cja D)
-

-

Päätösehdotus:
Esitetään, että jatketaan tutkijanuramallissa arviointia
Esitetään, että hyväksytään asiantuntijat
Esitetään, että Hannele Harjunen antaa opetusnäytteen tiedekuntaneuvoston kokouksen yhtey
dessä.
-

-

-

Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

5. Tutkijanuramallissa etenemisen arviointi / Kanna Horsti
Valmisieliia: Riina Sokka. hallintopääflikkö. puh: 050 404 8646, s-posti: riiita.rsokka@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa
parannetaan tutkijanuran 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 8.2.20 11).
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 tutkintoja 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 yliopistonlehtonilta 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 ohjeistuksen mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
3) Opetusportfolio
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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.
Kanna Horstin tutkijanuramallissa etenemistä arvioidaan kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan. Par
haillaan hän toimii Suomen Akatemian akatemiatutkijana.
Tutkijanuramallissa etenemiseen pyydetään omat asiantuntijalausuntonsa. Asiantuntijoiksi ovat tarvit—
taessa lupautuneet professori Karen Ross (Northumbria University; tutkimusala: sukupuoli ja media,
sukupuoli, politiikka ja media. poliittinen kommunikaatio, sosiaalinen mediaja polittinen kommuni
kaatio)ja professori Risto Kunelius (Tampereen yliopisto; tutkimusala: yhteiskunnan ja ihmisen väli
set suhteet ja muutokset).
Kanna Horsti on antanut opetusnäytteen Helsingin yliopistossa 7.10.2010 arvosanalla hyvä sekä suo
rittanut New York Universityn standardin mukaisen opetustaidon arvioinnin 7.11.201 l,josta ei anneta
arvosanaa, vaan arviointiraportti. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että opetusnäytettä ei pyydetä, jos
henkilö on antanut opetusnäytteen viimeisen viiden vuoden aikana vähintään arvosanalla hyvä.
Kanna Horsti ei ole suorittanut Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogisiin opintoihin verrattavia
opintoja.
Liitteet:
Kanna Horstin materiaalit ilman julkaisuja (Asia 5 / Liite A)
Kanna Horstin arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 5 / Liite B, C, Dja E)
-

-

Pliiltösehdotus
Esitetään, että jatketaan tutkijanuramallissa arviointia
Esitetään, että hyväksytään asiantuntijat
Esitetään, että Kanna Horsti vapautetaan opetusnäytteen antamisesta.
-

-

-

Päätös: Päätetty esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

6. Tiedekunnan vuoden 2014 tulos ja toimintakertomuksen hyväksyminen
Valinisielija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posli: riitia.r.sokka@’jyu,fi

Tiedekunnan vuoden 2014 tulos ja toimintakertomus ovat valmistuneet.
Liitteet:
tiedekunnan vuoden 2014 tulosinfo (Asia 6 / Liite A)
tiedekunnan vuoden 2014 toimintakertomus (Asia 6 / Liite B)
-

-

Päätösehdotus:
Esitetään, että hyväksytään tiedekunnan vuoden 2014 toimintakertomus.
-
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Päät6s: Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertornus. Toivottiin psykologian laitosta käsittelevilän
tekstiin mainintua siitä, millaisia hankkeita vuonna 2014 on ollut käynnissä.
7. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53.
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