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'1,. Opetusnäyte ja dosentin arvosta päättäminen YTT Petri Koikkalainen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Petri Koikkalainen on hakenut valtio-opin dosentuuria 19.2.2016.
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Yhteiskuntatieteiden ja filosohan laitos on pitåin¡ YTT Petri Koikkalaisen kiinnittåimistä yliopistoon
opetuksen j a tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 3 I .3.2016 asiantuntijoiksi yliopistonlehtori, dosentti Mikko Lahtisen (Tampereen yliopisto) ja professori Pertti Ahosen (Helsingin yliopisto). Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentin arvon myöntämistä.
Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
"Nelj ä versiota valtio-opista".

Liitteet:
- YTT Petri Koikkalaisen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia I / Liite A)
- YTT Petri Koikkalaisen arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 1 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 1 i Liite C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia I lLäte D ja E)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 1 / Liite F)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite G)
Päätösehdotus:

-

Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestä

ja sille myönnettävästä arvosanas-

ta.

-

P'àätetäänmyönnetÈiänkö YTT Petri Koikkalaiselle dosentin arvo.

raatos:
- Hyväksyttiin opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.
- Myönnettiin YTT Petri Koikkalaiselle valtio-opin dosentin arvo.

2.

Opetusnäyte dosentuurihakemukseen / PsT Jaana Viljaranta

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

PsT Jaana Viljaranta on hakenut psykologian, erityisalana oppimisen motivaatiopsykologian dosentuu-

ria8.6.2016.
Psykologian laitos on pitänyt PsT Jaana Viljarannan kiinnittåimistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.
Psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 15.6.2016 asiantuntijoiksi professori Leena Holopaisen (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti Janne Lepolan (Turun yliopisto). Asiantuntijoiden lausuntojen määräaika on 15.9.2016 eivätkä ne ole vielä saapuneet. Dosentin
arvosta päätetäåin vasta lausuntojen saavuttua.
Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myönttinyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
"Oppiainekohtainen motivaatio koulutaipaleen alussa".

Liitteet:
- PsT Jaana Viljarannan lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Lisäasia2lLiite A)
- PsT Jaana Viljarannan arviointia varten lähettämät julkaisut (Lisäasia 2l lLäteB)

a
J

- Laitoksen lausunto (Lisäasia 2l Läte C)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 2lLäteD)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 2 I Läte E)
Päätösehdotus:

-

Päâtetään opetusnäytteen hylkäåimisestä tai hyväksymisestä

ja sille myönnettävästä arvosanas-

ta.
Päätös:
Hyväksyttiin opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.

-

3. Dosentin arvosta päättäminen / YTT Tapio Nykänen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Tapio Nykänen on hakenut valtio-opin dosentuuria 26.2.2016
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitän¡ YTT Tapio Nykäsen kiinnittämistä yliopistoon opetuksen j a tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 31 .3.2016 asiantuntijoiksi dosentti, yliopisto-opettaja Rauli Mickelssonin (Turun yliopisto) ja dosentti Markku Koivusalon. Asiantuntijat ovat antaneet eriävät mielipiteet; Mickelsson puoltaa dosentin
arvon myöntämistä ja Koivusalo ei.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas ehdottaa kolmannen asiantuntijalausunnon pyytämistä.
Tiedekuntaneuvosto on edellytteinyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Hakija antaa opetusnäytteen
siinä tapauksessa, että tiedekuntaneuvosto päättää jatkaa dosentin arvon käsittelyä.

Liitteet:
- YTT Tapio Nykäsen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 3 / Liite A)
- YTT Tapio Nykäsen arviointia varten låihettämät julkaisut ( Asia 3 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 3 / Liite C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 3 lLäte D ja E)
Päätösehdotus:
Esitetään, että jatketaan dosentuuriprosessia ja pyydetään kolmannen asiantuntijan lausunto.

-

Påiätös:

4.

Päätettiin pyytää asiantuntij alausunto kolmannelta asiantuntij alta.

Ilmoitusasiat

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

Palvelurakenneuudistus

:

Tukipalveluhenkilökunnan ilmoittautumismenettely päättyi 15.6.2016ja valtaosalle ilmoittautuneista
ilmoitettiin 23.6.2016 mennessä mihin tehtäväkokonaisuuteen heidän tuleva työnsä sijoittuu. Tarkem-
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mat työnkuvat, esimiehet ja työpisteen sijaintipaikka selviävät syksyn aikana. Kaikki tehtävät hallintopäällikköjen tehtäviä lukuun ottamattatulevat kuulumaan yliopistopalveluihin. Hallintopåiälliköt ovat
j atkossakin tiedekuntien työntekij öitä.

Palvelurakennemuutoksen valmistelua tukemaan on nimitetty seuraavat valmistelutyöryhmät, joita
vetävät kyseisen osa-alueen j ohtaj at:
Palvelukeskus-valmistelutyöryhmä, puheenj ohtaj a (pj ) Tarj a Keihäsvuori
Talous- ja tilat -valmistelutyöryhmä, pj. Päivi Seppä
Koulutuspalvelut-valmistelutyöryhmä, pj. Mari Ikonen
Tutkimus- ja kampuspalvelut -valmistelutyöryhmä, pj. Anu Mustonen
Henkilöstöpalvelut-valmistelutyöryhmä, pj. Jouni Valj akka
Strateginen kehittäminen -valmistelutyöryhmä, pj. Kari Pitkåinen.
.

Valmistelutyöryhmien toimikausi kestää vuoden 20 I 7 loppuun.
Tiedekuntien rakenneuudistus. tiedekuntaneuvostoj en toiminta

Kaikki 1.I.2017 jälkeiselle ajalle ulottuvien työsuhteiden rekrytointien käsittely tiedekuntaneuvostossa on siirtynyt uuden rakenteen mukaisien tiedekuntien siirtymåikauden tiedekuntaneuvostojen kasiteltäväksi. 1.8.2016 jälkeen saapuneiden dosentin arvon hakemusten käsittely siirtyy myös siirtymäkauden tiedekuntaneuvostojen p?iätettävåiksi. Vuoden 2016 TTs-suunnittelu koskee 1.1.2017 alkavaa
uutta sopimuskautta ja kuuluu myös siirtymäkauden tiedekuntaneuvoston käsiteltäviin asioihin. Yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaneuvoston hoidettavaksi Muut asiat -esityslistalle jriä käyt¿innössä enää
parhaillaan meneillätin olevien do sentuurihakemusten käsiuely.

5. Kokouksen päättäminen
Dekaani Wilska päätti kokouksen kello 13.35.
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