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1". Opetusnäyte tutkijanuramallissa etenemisen arviointiin / Timo Anttila
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Akatemiatutkija Timo Anttilan tutkijanuramallissa etenemistä arvioidaan yhteiskuntapolitiikan oppiai-
neeseen liittyen. Tiedekuntaneuvosto edellytti häneltä opetusnäytettií23.4.2015 kokouksessaan.
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Dekaani on myönttinyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoit-
tanut opetusnäytteen aiheeksi "Näkökulmia työaikapolitiikkaan " .

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

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

ta.
Päätös:

- Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla Hyvä.

2. Tutkijanuramallissa eteneminen / Timo Anttila
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto käytti rehtorin vuoden 2015 loppuun voimassa olleen delegointipåüitöksen mukai-
sesti neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvåinä menettelyä, jossa parannetaad tutkijanuran ennus-
tettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan poikkeuksellisen
hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai vakituiseen tehtävä¿¡n

ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti (Rehtorin
päätös henkilöstöasioissa 8.2.20 I l).

Rehtorin vuoden 2015 loppuun voimassa olleen delegointipåiätöksen mukaisesti
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
tehtäv¿iän TAI

- määräaikaiseen yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävåiän, 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 tieteelh-
sestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja otrjata opinnäytteitä,
ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävaalaan.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvien tulee tehtãväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman
mukaisesti haqoittaa 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 :
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1) Ansioluettelo (CV)
2) Suomen Akatemian ohj eistuksen mukai sesti laadittu j ulkaisuluettelo
3) Opetusportfolio
4) håinen parhaaksi arvioimansa l0 julkaisua.

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

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

Timo Anttilan tutkijanuramallissa etenemistä arvioidaan yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen liittyen.
Parhaillaan hän toimii Suomen Akatemian akatemiatutkijana jatätä ennen hän toimi tutkijatohtorina.
Prosessi on käynnistetty vuonna2}l1 voimassa olleen rehtorin delegointipäätöksen aikana.

Tutkijanuramallissa etenemiseen on pyydetty omat asiantuntijalausuntonsa. Asiantuntijoiksi lupautur-
vat tutkimusprofessori, emeritus Jussi Simpura (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja professori Pertti
Koisinen (Tampereen yliopisto; tutkimusala: sosiaalipolitiikka, erit. työpolitiikka). Asiantuntijoista
Koistinen suosittaa Anttilan ottamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja Simpura määra-
aikaiseen yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään ottamista.

Tiedekuntaneuvosto edellytti 23.4.2015 kokouksessaan Timo Anttilalta uuden opetusnäytteen antamis-
ta.

Timo Anttila ei ole suorittanut yliopistopedagogisia opintoja.

Liitteet:
- Timo Anttilan materiaalit ilman julkaisuja (Asia 2lLäte A)
- Timo Anttilan arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 2 I Läte B ja C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 2 lLäte D ja E)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että otetaan akatemiatutkija Timo Anttila toistaiseksi voimassa olevaan yliopiston-

lehtorin työsuhteeseen yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen.

Päätös:
- Hyväksytty esityksen mukaisenaja rehtorille esitetään akatemiatutkija Timo Anttilan ottamista

toistaiseksi voimassa olevaan yliopistonlehtorin työsuhteeseen yhteiskuntapolitiikan oppiainee-
seen.

- Edellytetään yliopistopedagogisten opintojen suorittamista 2 vuoden kuluessa työsuhteen sol-
mimisesta.

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

Rehtori on antanut uuden päätöksen koskien henkilöstöasioiden hoitamista yliopistossa. Uusi rehtorin
päätös henkilcistöasioissa on astunut voima¿n 1.1.2016. Tutkijanuramalliin on tullut uutena nimikkee-
nä apulaisprofessorin nimike, josta käytetään englannin kielistä nimikettä associate professor. Rehtorin
päätös henkilöstöasioissa mukaisesti "tavoitteena on, että Jyväskylän yliopiston professorit valitaan
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pääsääntöisesti tenure track -menetelmällä. Apulaisprofessorinimikettä käytetään vain yliopiston tenu-
re track -urapolulla. Muissa tehtävissä olevat eivät ole tenure track -polulla" eli edellisen rehtorin pää-
tös henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukainen tenure track -polku tutkijatohtorin ja yliopistotutki-
janlyliopistonlehtorin tehtävistä ei enää jatkossa ole käytössä.

"Apulaisprofessorin tehtävä täytetään julkisen kansainvälisen hakumenettelyn kautta viime vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on "ansioituminen professorin tehtäv¿i¿in neliportaisen ura-
mallin mukaisesti Tutkijanuralla professorin tehtävåiän valituksi tuleminen edellyttää påiäsään-

töisesti, että henkilö on toiminut apulaisprofessorin tehtävässä Jyväskylåin yliopistossa. Tehtävä¿in siir-
rytään apulaisprofessorin tehtävästä kutsumismenettelyn kautta. Apulaisprofessorista professoriksi
siirr¡.ttäessä professorin tehtävä on pysyvä. Poikkeustapauksissa voidaan käynnistää kansainvälinen
haku tai kutsumismenettely suoraan professorin tehtävään. Päätöksen tästä tekee rehtorin dekaanin
aloitteen perusteella."

Liitteet:
- Rehtorin ptiätös henkilöstöasioissa ja siihen sisältyvät liitteet (Ilmoitusasix I Läte A, B, C ja D)

Tiedekuntaneuvoston kommentti:
- Tiedekuntaneuvosto pitää huonona, että uusi delegointipäätös ei ole luonnosvaiheessa käynyt

kommentoitavana tiedeyhteisössä. Suurimana ongelmana nåihdään apulaisprofessorin tehtäv¿in
måiäräaikaisuus.

4. Kokouksen päättåiminen

Dekaani päätti kokouksen kello 13.32.

Pöytäkirj an vakuudeksi:

-Anna V/ilska Sokka
dekaani hallintopäällikkö


