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L. Dosentin arvon myöntäminen / FT Georgios Karamanolis
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

FT Georgios Karamanolis hakenut filosofian dosentuuria 5. I 1 .201 3 .

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitan¡ FT Georgior Karamanoliksen kiinnittamista
yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Teppo Kröger esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi
27 .3.2014 asiantuntijoiksi dosentti Pauliina Remeksen (Uppsalan yliopisto) ja emeritus, professori
Dominic O'Mearan (Fribourgin yliopisto). Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentuuria.

Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal-
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
"Dignity: a Roma ethical concept".

Liitteet:
- FT Georgios Karamanoliksen lähettämät hakemusmateriaalit jajulkaisut (Asia 1 / Liite A)
- Laitoksen lausunto (Asia I / Liite B)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia I I Läte C ja D)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 1 / Liite E)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite F)

Päåitösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyvåiksymisestä ja sille myönnettävästä

aryosanasta.

- Päätetään myönnetäänkö FT Georgios Karamanolikselle dosentin arvo.

raatos:
- Hyväksyttiin opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.

- Päätettiin myöntää FT Georgios Karamanolikselle dosentin arvo

2. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / YTT Petri Koikkalainen
Valmisteliia: Riitta Sokka. hallintopäällikkö. puh: 050 404 8646. s-posti: riitta.r.sokka@ivu.fi

YTT Petri Koikkalainen on hakenut valtio-opin dosentuuria 19.2.2016

Rehtorin päätöksen (15.3.2010) mukaisesti menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä,
mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tar-
koituksenmukaista. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitänyt YTT Petri Koikkalaisen
kiinnittämistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Hakija on antanut opetusnäytteen vuonna 2009. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että hakijoilta, jotka
eivät ole antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vähintään arvosanalla hyvä,
pyydetään opetusnäyte.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet yliopistonlehtori, dosentti Mikko Lahtinen Tampereen
yliopistosta (tutkimusala: poliittisen filosof,ran ja teorian historia antiikista nykyaikaan) ja professori
Pertti Ahonen Helsingin yliopistosta (tutkimusala: digitaalinen politologia, uusinstitutionaalinen
teoria).
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Liitteet:
- YTT Petri Koikkalaisen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 2lLlite A)
- YTT Petri Koikkalaisen arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 2 lLäteB)
- Laitoksen lausunto (Asia 2 lLäte C)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetåiän, että asiantuntijoiksi hyväksytään yliopistonlehtori, dosentti Mikko Lahtinen (Tampereen
yliopisto) ja professori Pertti Ahonen (Helsingin yliopisto).

- Esitetään, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvos-
ton kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

Päätös:
- Päätettiin ryhtyä dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Asiantuntijoiksi hyväksyttiin yliopistonlehtori, dosentti Mikko Lahtinen (Tampereen yliopisto)

ja professori Pertti Ahonen (Helsingin yliopisto).
- Päätettiin, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevåin

tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria
puoltavia.

3. Filosofian professorin kutsumenettely / YTT |ari Kaukua
Valmistelija: Riitta Sokka hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Dekaani Terhi-Anna Wilska esitti rehtorille kutsumenettelyn käynnistämistä YTT Jari Kaukuan
ottamiseksi filosofian professorin tehtävään. Jari Kaukua on kansainvälisesti tunnustettu keskiajan
filosofian tutkija, erikoisalanaan arabifilosofia. Hän on julkaissut tutkimuksiaan erittäin
korkeatasoisissa kansainvälisissä aikakauslehdissä ja korkeatasoisilta kustantajilta, mukaan lukien
Cambridge University Press, jota pidetään yhtenä filosofian alan korkeatasoisimmista
tiedejulkaisijoista. Lisäksi Kaukua on poikkeuksellisen ansioitunut ulkoisen tutkimusrahoituksen
hankinnassa: akatemiatutkijan mâararahan lisäksi hänelle on vastikään myönnetty ERC consolidator
grant (1,5 milj. €).

Rehtori piti menettelyä perusteltuna ja antoi alustavan luvan kutsumenettelyn käynnistämiseen
26.1.2016.

Rehtorin henkilöstöasioista tekemän päätöksen (17.12.2015) mukaan dekaani nimeää
valmisteluryhmän joka laatii kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi sekä esittää asian
tiedekuntaneuvostossa, joka tekee rehtorille esityksen kutsumismenettelyn kä¡tämisestä. Lisäksi
valmisteluryhmä valmistelee asiantuntijavalinnan ja dekaani valitsee asiantuntijat.
Asiantuntijalausuntojen saapumisen jälkeen professorin tehtävän täyttämistä koskeva asia käsitellään
tiedekuntaneuvo sto ssa.

Dekaani Terhi-Anna V/ilska on nimittän¡ valmisteluryhmään professori Mika Ojakankaan ja
yliopistonlehtori, pedagoginen johtaja Olli-Pekka Moision. Dekaani Wilska toimii valmisteluryhmän
puheenjohtajana. Valmisteluryhm¿in sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka.

Valmisteluryhmä on valmistellut kirjallisen täyttösuunnitelman kutsumenettelyä varten.
Valmisteluryhma esittaa YTT Jari Kaukuan kutsumista filosofian professorin tehtävään. Hakija ei
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hakumateriaaliensa mukaan ole antanut opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että
opetustehtävän hakijoilta, jotka eivät ole antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä
vähintään arvosanalla hyvä, pyydetään opetusnäyte. Tällä perusteella dekaani Wilska esittää, että YTT
Jari Kaukualta pyydetään opetusnäyte. Kaukua suorittaa parhaillaan tehtävään vaadittavia
yliopistopedagogisia opintoj a.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori Peter Adamson (Ludwig Maximilians
Universität München) ja professori Robert Wisnovsky (McGill University).

Liitteet:
- Rehtorin lupa kutsumenettelyn käynnistämiseen (Asia 3 / Liite A)
- YTT Jari Kaukuan toimittamat hakemuspaperit ilman julkaisuja (Asia 3 / Liite B)
- YTT Jari Kaukuan asiantuntija-arviota varten toimittamat 10 julkaisua (Asia 3 / Liite C)
- Kutsumenettelyn täyttösuunnitelma suomeksi ja englanniksi ( Asia 3 lLäte D ja E)

Päätösehdotus:
- Hyväksytaänvalmisteluryhmän kokoonpano.
- Hyväksytääntäyttösuunnitelma.
- Hyväksytään professori Peter Adamson (Ludwig Maximilians Universität München) ja

professori Robert Wisnovsky (McGill University) asiantuntij oiksi.
- Esitetä¿in, että hakija antaa opetusnäytteensä sopivaksi katsomansa tiedekuntaneuvoston

kokouksen yhteydessä.
- Esitetään rehtorille kutsumenettelyn käynnistämistä YTT Jari Kaukuan kutsumiseksi filosofian

professorin tehtävään.

Päätös:
- Hyväksyttiin valmisteluryhmän kokoonpano.
- Hyväksyttiintäyttösuunnitelma.
- Hyväksyttiin professori Peter Adamson (Ludwig Maximilians Universität München) ja

professori Robert Wisnovsky (McGill University) asiantuntij oiksi.
- Påiätettiin, että hakija antaa opetusnäytteensä sopivaksi katsomansa tiedekuntaneuvoston

kokouksen yhteydessä.
- Päätettiin esittää rehtorille kutsumenettelyn käynnistämistä YTT Jari Kaukuan kutsumiseksi

fi losofi an professorin tehtävään.

4. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / FT Anthoula Malkopoulou
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

FT Anthoula Malkopoul ou hakenut valtio -opin do sentuuria 2.2.20 I 6.

Rehtorin päätöksen (15.3.2010) mukaisesti menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä,
mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tar-
koituksenmukaista. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitän¡ FT Anthoula Malkopouloun
kiinnittämistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että hakijoilta, jotka eivät ole
antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vähintåiän arvosanalla hyvä, pyydetään
opetusnäyte, j oten laitoksen j ohtaj a suo sittaa opetusnäytteen pyytämi stä.



5

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori Elena García-Guitián (Universidad Autónoma
de Madrid; tutkimusala: teoreettinen politiikka) ja apulaisprofessori Uffe Jakobsen (Københavns
Universitet; tutkimusala: Tanskan ja Grönlannin väliset suhteet, arktisen alueiden politiikka).

Liitteet:
- FT Anthoula Malkopouloun lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 4 lLäte 4r.)

- FT Anthoula Malkopouloun arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 4 lLäteB)
- Laitoksen lausunto (Asia 4 I Läte C)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytäåin professori Elena García-Guitián (Universidad Autónoma

de Madrid) ja apulaisprofessori Uffe Jakobsen (Københavns Universitet).
- Esitetään, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvos-
ton kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

raatos:
- Päätettiin ryhtyä dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Asiantuntijoiksi hyväksyttiin professori Elena García-Guitián (Universidad Autónoma de

Madrid) j a apulaisprofessori Uffe Jakobsen (Københavns Universitet).
- Päätettiin, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän

tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria
puoltavia.

5. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / YTT Tapio Nykänen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@j)¡u.fi

YTT Tapio Nykänen on hakenut valtio-opin dosentuuria 26.2.2016.

Rehtorin päätöksen (15.3.2010) mukaisesti menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä,
mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tar-
koituksenmukaista. Yhteiskuntatieteiden ja filosof,ran laitos on pitän¡ YTT Tapio Nykäsen
kiinnitt¿imistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että hakijoilta, jotka eivät ole
antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vähintään arvosanalla hyvä, pyydetään
opetusnäyte, j oten laitoksen j ohtaj a suosittaa opetusnäytteen pyytämistä.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet dosentti, yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson (Turun
yliopistosta; tutkimusala poliittisen vaikuttamisen tutkimus, puoluetutkimus, tulevaisuuden tutkimus
sekä retoriikka- ja diskurssianalyysi) ja dosentti Markku Koivusalo (tutkimusala: poliittinen
käsitteel li stäminen).

Liitteet:
- YTT Tapio Nykäsen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 5 / Liite A)
- YTT Tapio Nykäsen arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 5 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 5 / Liite C)
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Päätösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi hyvdksytään dosentti, yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson ja dosentti
Markku Koivusalo.

- Esitetään, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvos-
ton kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

raatos:
- Päätettiinryhtyä dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Asiantuntijoiksi hyväksyttiin dosentti, yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson ja dosentti Markku

Koivusalo.
- Päätettiin, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän

tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria
puoltavia.

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

Rakennemuutosten eteneminen Jwäskylän yliopistossa
Jyväskylän yliopiston hallitus on 15.3.2016 tehn¡ päätöksen yliopistossa toteutettavista
rakennemuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2017 . Yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa
rakennemuutokset koskettavat kahdella tavalla: tiedekunnan nykyiset laitokset tulevat sijoittumaan
kahteen eri tiedekuntaan ja yliopiston palvelurakenne uudistetaan.

Oheisissa liitteissä työnantajan esitykset ja hallituksen päätös rakennemuutoksista.

Rakennemuutoksen valmistelu jatkuu yliopistopalveluiden vastuualuejohtajien ja tiedekuntien ja
yksiköiden johdon tapaamisilla sekä yliopistopalveluiden vastuualuejohtajien ja tiedekuntien ja
yksiköiden henkilökunnan keskustelutilaisuuksilla. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan henkilöstölle
tarkoitettu keskustelutilaisuus pidetään tiistaina 5.4.2016 kello 13.30-15.00 salissa }l{aD 202.

Rakennemuutoksen edistymisestä tiedotetaan yliopistopalveluiden sivulla osoitteessa
https : //www j yu. filhenkilosto/intra/rakenneuudistus

Liitteet:
- Kutsu Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaisiin infotilaisuuksiin

(Ilmoitusasiat / Liite A)
- Tiedote yhteistoimintamenettelyn käynnistymisestä (Ilmoitusasiat / Liite B)
- Tiedote yhteistoimintaneuvotteluiden toisen kokouksen pitämisestä (Ilmoitusasiat / Liite C)
- Tiedote yhteistoimintaneuvotteluiden päättämisestä (Ilmoitusasiat / Liite D)
- Hallituksen päätös 15.3.2016 (Ilmoitusasiat / Liite E)

7. Kokouksen päättäminen

Varadekaani päätti kokouksen kello13.55.
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Pöytäkirj an vakuudeksi:

Seikkula
varadekaani

Sari Smahl
amanuenssi




