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1,. Opetusnäyte ja dosentin arvon myöntäminen / VTT Pertti Ahonen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

VTT Pertti Ahonen on hakenut valtio-opin dosentuuria 28.4.2015. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitoksen johtaja Mika Ojakangas piti dosentuuria laitoksen tutkimusstrategian pääsuuntauksiin yh-
teensopiva.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväk-
syi24.9.2015 asiantuntijoiksi professori Sakari Hännisen (Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos) ja pro-
fessori, emeritus Kyösti Pekosen (Helsingin yliopisto). Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentin ar-
von myöntämistä.

Tiedekuntaneuvosto edellytti hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijalle
mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
"Poliittisen ohj elmatutkimuksen digitaalista politologiaa".

Liitteet:
- VTT Pertti Ahosen hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia I / Liite A)
- VTT Pertti Ahosen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 1 / Liite B)
- Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen lausunto (Asia 1 / Liite C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia I / Liite D ja E)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia I / Liite F)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite G)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestä ja sille myönnettävästä arvosanasta.

- Päätetään myönnet¿iänkö VTT Pertti Ahoselle dosentin arvo.

raatos:
- Hyväksytään opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.
- Myönnetään VTT Pertti Ahoselle dosentin arvo.

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

FT Päivi Fadjukoff on hakenut psykologian, erityisesti aikuisiåin kehityksen dosentuuria28.2.2016

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. Psykologian laitos on pitänyt FT Päivi Fadjukoffin kiinnittamistä yliopistoon ope-
tuksen j a 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, pyydetåiän ope-
tusnäyte.
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Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori Ulla Kinnunen (Tampereen yliopisto; tutki-
musala: työelämän hyvinvointikysymykset, työn ja perheen yhteensovittaminen, johtaminen ja hyvin-
vointi) ja professori, emerita Marjatta Vanhalakka-Ruoho (Itä-Suomen yliopisto).

Liitteet:
- FT Päivi Fadjukoffin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 2 lLäte 1r)
- FT Päivi Fadjukoffin arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 2 lLäteB)
- Laitoksen lausunto (Asia 2 lLäte C)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytään professori Ulla Kinnunen (Tampereen yliopisto) ja
professori, emerita Marj atta Vanhal akka-Ruoho (Ita- Suomen yliopi sto).

- 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.

3. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / PsT Silinskas Gintautas
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikko, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

PsT Silinskas Gintautas on hakenut psykologian, erityisesti kehitys- ja kasvatuspsykologian dosentuu-
ria24.3.2016.

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. Psykologian laitos on pitän¡ PsT Silinskas Gintautasin kiinnittämistä yliopistoon
opetuksen j a tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että hakijoilta, jotka eivät ole
antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vähintäåin arvosanalla hyvä, pyydetään ope-
tusnäyte.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori Raija-Leena Punamäki (Tampereen yliopisto;
tutkimusala: mm. traumakokemusten vaikutus lasten kehitykseen ja perheiden mielentarveyteen, elä-
män ensimmäisen vuoden merkitys, vanhemmuus ja lapsen varhainen kehitys maahanmuuttajaperheis-
sä) ja professori Marja Vauras (Turun yliopisto; tutkimusala: mm. kognitiivinen kehitys, opetus ja op-
piminen).

Liitteet:
- PsT Silinskas Gintautasin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 3 i Liite A)
- PsT Silinskas Gintautasin arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 3 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 3 / Liite C)

Päåitösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytään professori Raija-Leena Punamäki (Tampereen yliopisto)

ja professori Marja Vauras (Turun yliopisto).
- Esitetåiän, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvos-
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ton kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria puoltavra.

raatos:
- Päätetty esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

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

Kokouksen alussa opiskelijat pyysivät saada kertoa tiedottamiseen liittyvän opiskelijakyselyn tuloksis-
ta. Hallintopziällikkö Sokka pyysi saada kertoa tiedekuntarakenteen uudistukseen liittyvästä siirtymä-
kauden tiedekuntaneuvoston valinnasta ja palvelurakenneuudistukseen liittyvästä tuoreimmista, eilen
saaduista tiedosta, j otka eivät ehtineet esityslistalle. Ehdotukset hyväksyttiin.

Siirtvmäkauden tiedekuntaneuvosto i en valinta
Yliopiston hallitus on 13.4.2016 tehn¡ seuraavan päätöksen:

Toim ieli nten val i nta organ ¡saatiou udistu ksen siirtymäkaudella

Tiedekuntaneuvostot on valittu 18.11 .2013 toimitetuilla vaaleilla toimikaudeksi 2014-2017
Hallitus on kuitenkin 15.3.2016 päättänyt tiivistää tiedekuntarakennetta seuraavasti:
https://www.ivu.fi/hallinto/hallitus/povtakiriaVptk 2016/hallitus03 15032016/ptk03 150320
16

Jatkuvuuden turvaamiseksija tiedekuntaneuvostojen vaalisyklin yhtenåisenä pitämiseksi
hallitus päätti seuraavista siirtymäsäännöksistä uusien tiedekuntaneuvostojen muodosta-
miseksi:

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaneuvosto sekä kasvatustieteiden ja psykolo-
gian tiedekuntaneuvosto muodostetaan seuraavasti ajalle 18.5.2016-31.12.2017:

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston nykyiset jäsenet ryhmissä pro-
fessorit ja muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö varajäsenineen jakau-
tuvat ajalle 18.5.2016-31.12.2017 sen mukaan, mihin tiedekuntaan heidän sijoitusyksik-
könsä uudessa organisaatiossa kuuluu.

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston nykyiset jäsenet ryhmissä professorit ja
muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö jatkavat osana humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoa samoin kuin kasvatustieteiden
tiedekunnan tiedekuntaneuvoston nykyiset jäsenet ryhmissä professorit ja muu opetus- ja
tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö jatkavat osana kasvatustieteiden ja psykologian
tiedekunnan tiedekuntaneuvostoa.

Kaikilta osin edellytyksenä on, että jäsenet ovat säilyttäneet vaalikelpoisuutensa ja antavat
suostumuksensa uudessa tiedekuntaneuvostossa toimimiselle.

Vaalilautakunta vahvistaa uusien tiedekuntaneuvostojen kokoonpanot

Opiskelijoita pyydetään nimeämään neljä jäsentä varajäsenineen kumpaankin edellä mai-
nittuu n tiedekuntaneuvostoon.

Selvyyden vuoksitodetaan, että ajalla 18.5.2016-31.12.2017 mainittujen tiedekuntien tie-
dekuntaneuvostot eivät vastaa johtosäännön 14 $:ssä määritettyä kokoa.
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Nykyisten dekaanien toimikaudet kasvatustieteiden tiedekunnassa, yhteiskuntatieteelli-
sessä tiedekunnassa sekä humanistisessa tiedekunnassa päätetään 31.12.2016. Rehtori
nimeää jo siirtymäkaudella uusien tiedekuntien dekaanit johtosäännön mukaisesti uusien
tiedekuntien tiedekuntaneuvostoja kuultuaan.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaneuvoston jäseniltä on pyydetty suostumusta siirtymäkauden tiede-
kuntaneuvoston jäseniksi. Joitakin muutoksia nykyisen jäsenistön kokoonpanoon tulee esim. työsuh-
teiden päättymisen vuoksi. Osa jäsenistä on antanut sitoutumisensa vain mäåiräajaksi. Siirtymäkauden
tiedekuntaneuvostoj en kokoonpano on seuraava:

HT IMANISTIS-YHTRISKI INTATIETEELLINEN TDK.NEUVOSTO

Puheenjohtaja
Uusi siirtymäkauden dekaani

PROFESSORIT

Jäsen

Mika Ojakangas
Mikko Mäntysaari

Jäsen
JYY valitsee

Varapuheenjohtaja
valitaan myöhemmin

1.. varajäsen 2. varajäsen

Teppo Kröger
Markku Lonkila

Mikko Yrjönsuuri

MUU OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖ SEKÄ MUU HENKILÖSTÖ

Jäsen 1. varajäsen 2. varajäsen

Sirpa Kannasoja Miira Tuominen

OPISKELIJAT

1. varajäsen
JYY valitsee

2. varajäsen
JYY valitsee

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN TDK-NEUVOSTO

Puheenjohtaja
Uusi siirtymäkauden dekaani

PROFESSORIT

Jäsen

Jari-Erik Nurmi
Paavo Leppänen

Varapuheenjohtaja
valitaan myöhemmin

L. varajäsen 2. varajåisen

Timo Ahonen
Kaisa Aunola

Raimo Lappalainen
Katariina Salmela-Aro
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MUU OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖ SEKÁ MUU HENKILÖSTÖ

Jäsen L. varajäsen 2. varajäsen

Noona Kiuru
Miriam Nokia

OPISKELIJAT

Jäsen
JYY valitsee

Timo Suutama
Jarno Mikkonen

1. varajäsen
JYY valitsee

Jarmo Hämäläinen

2. varajäsen
JYY valitse

Yliopiston lakimieheltä odotetaan linjausta siihen, voidaanko tyhjäksi jo nyt jriävät ja myöhemmin
tyhjentyvät paikat tässä poikkeustilanteessa täyttää Vaalijohtosäännössä toiseen tarkoitukseen varatulla
määräämismenettelyllä vai onko käynnistettävä vaalimenettely ehdokasasetteluineen.

Palvelurakenneuudistus
Yliopiston johto antoi 26.4.2016 seuraavan tiedotteen palvelurakenneuudistuksen etenemisestä:

Yliopiston johto on kiertänyt tiedekunnissa ja yksiköissä keskustelemassa yliopiston
palvelurakenteen uudistamisesta. Yliopiston johdon viimeinen yksikkövierailu on
29.4.2016. Vierailun jälkeen uuden rakenteen kokonaisuudesta keskustellaan de-
kaaneiden ja erillislaitosten johtajien kanssa. Hallintopäälliköiden ja opintoasianpääl-
liköiden valinta on käynnissä ja valmistuu toukokuun puoliväliin mennessä.

llmoittautumismenettely yliopistopalveluiden kaikista tehtäväkokonaisuuksista käyn-
nistyy 16.5.2016 ja päättyy 5.6.2016. llmoittautumismenettelyn ulkopuolelle jää eri-
tyisosaam ista vaativia tehtäviä.

Henkilövalinnat tehtäväkokonaisuuksiin pyritään tekemään ennen juhannusta. Esi-
miesrakenne ja tehtävien tarkat sisällöt valmistuvat syksyn aikana, niin että tammi-
kuussa 2017 koko organisaatiorakenne on valmis.

Tiedotteessa mainittu ilmoittautumismenettely koskee nykyisten tiedekuntien palvelukeskusten henki-
lökuntaa (Muu henkilöstö).

Tiedottamiseen liittwä opiskelii akyselv
Opiskelijat olivat antaneet kyselyssä palautetta tiedekunnan laitosten muuttojen ja rakenneuudistuksen
tiedottamiseen liittyen. Kyselyt oli tehty erikseen Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella sekä
Psykologian laitoksella. Vastauksista valtaosa oli neutraaleja tai kielteisiä, mutta osa koki tiedottami-
sen olleen hyvääkin. Jotkut opiskelijat kuulemma etsiskelevät laitoksia edelleen Ylistönmäeltä, missä
tiedekunta aiemmin sij aitsi.

Tiedekuntaneuvostossa keskusteltiin pitkään siitä, millä eri tavoin muutoista ja rakenneuudistuksesta
on tiedotettu. Pääasialliset muuttoihin liittyvät tiedotteet on julkaistu tiedekunnan nettisivuilla Ajan-
kohtaista -uutisissa sekä pääsivun kuvakaruselliin linkitettynä. Hallintopäällikkö on lisäksi lähettänyt
kaikki tiedotteet myös ainejärjestöjen puheenjohtajille edelleen välitettäviksi. Muuttoon liittyvät asiat
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ovat olleet ilmoitusasioina myös tiedekuntaneuvostossa. Laitosten nykyiset sijaintipaikat ovat esillä
edelleen tiedekunnan päänettisivun kuvakarusellissa sekä sivun alapalkissa.

Rakennemuutokseen ja palvelurakenneuudistukseen liittyen tiedekunta on tiedottamisessa yliopiston
johdolta saatavan tiedon varassa. Asioista ei valmisteluvaiheessa ollut säåinnöllistä tiedotusta ja asiat
elivät hyvin voimakkaasti. Keskeneräisistä, mahdollisesti toteutumatta jäävistä asioista ei ole järkevää
tiedottaa. Aina, kun asioista on saatu virallista jaltai päätöksen perustuvaa tietoa tiedekuntaan, siitä on
tiedotettu eteenpäin tiedekunnan nettisivuilla, ainejärjestöjen kautta ja tiedekuntaneuvostolle.

Opiskelijaedustajat nostivat esille Facebook-kanavan kä¡ön. Kokemus on, että opiskelijat eivät niin-
käåin hakeudu tiedekunnan nettisivuille, vaan etsivät tietoa Facebook-kanavasta. Tiedekuntaneuvoston
opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvat jäsenet puolestaan toivat esille sen, että kyse on sosiaali-
sen median kanavasta, joka on kaikille avoin. Hallintopäällikkö muistutti, että Facebook-sivuille voi
kuka tahansa niille liittynyt kirjoittaa mitä tahansa ja sita on tiedekunnan puolelta käytetty lähinnä ta-
pahtumien esille nostamiseen, ei niinkään virallisena tiedotuskanavaîa. Osittain ongelmana on myös
se, että tiedekunnassa ei ole varsinaista viestintään käytettävää resurssia, vaan palvelukeskuksen henki-
lökuntaan kuuluvat tekevät pieninä paloina tiedekunnan nettisivujen ylläpitoa kukin omalta osaltaan
varsinaisen työnsä ohessa. Tiedekunnan tiedottamisen hoitaminen ja nettisivujen tai muiden viestintä-
kanavien, kuten Facebookin, ylläpito olisi kuitenkin täysipäiväinen työ. Palvelurakenneuudistuksen
myötä tiedekuntiin on luvassa viestintään oma resurssinsa, joten toivottavasti tuleva muutos tuo helpo-
tusta tällä alueelle 1.I.2017 alkaen.

Kokouksessa sovittiin vielä, että opiskelijat låihettävät kyselytuloksista koostamansa raportit hallinto-
päällikkö Riitta Sokalle, joka välittää ne edelleen tiedekunnan johtoryhmälle. Laitokset järjestävät lai-
toskokousten yhteyteen kysel¡unnit opiskelijoille, jossa voidaan vielä käydä lävitse kyselyssä esiin-
nousseita asioita. Kysel¡unnilla esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset kootaan yhteen ja tiedotetaan
opiskelijoille.

Lopuksi keskusteltiin vielä yleisesti tiedottamisesta ja siitä, että tiedottaminen on palautteissa hyvin
usein kestoaiheena. Tarjolla on lukuisia kanavia, joista opiskelijat voivat hakea tietoa, mm. tiedekun-
nan nettisivut, ISA-infot (yliopiston opiskelijatiedote) ja ainejärjestöjen tiedotteet, joten tietoa on kyllä
saatavissa, jos on itse aktiivinen. Valitettavasti tiedekunnalla ei kuitenkaan ole mahdollista tiedottaa
jokaisella opiskelijalle tiedekunnan asioista henkilökohtaisesti. Dekaani Wilska mainitsi myös, että
itseä mietityttävistä asioista voi aina tiedustella suoraan myös hallintopäälliköltä tai dekaanilta. Tiede-
kuntaneuvoston opiskelijajäsenet toimivat aivan oikein välittäessään opiskelijoiden kuulumisia tiede-
kuntaneuvostolle. Ja he voivat välittää tietoa tiedekuntaneuvostossa käsitellyistä asioista toiseen suun-
taan opiskelijoille aina, kun tiedekuntaneuvoston pöytäkirja on sen allekirjoittamisen jälkeen julkinen.
Tiedekuntaneuvoston pöytäkirjat julkaistaan allekirjoittamisen jälkeen myös tiedekunnan nettisivuilla,
missä ne ovat kaikkien luettavissa.

5. Kokouksen päättäminen
Dekaani päätti kokouksen kello 14.07.

vakuudeksi:

T -Anna Wilska Riitta Sokka
hallintopäällikködekaani




