
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

PÖYTÄKIRJA 6/2012
Muut asiat / B

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani
Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska

Jäsen / Varajäsen

Profeosori Marja Jän’eIä / 1. Professori Terhi-Anna Wilska, 2. Profcczori Jyrki Jyrkämä
Profeogori Raimo Lappalainen / 1. Professori Taru Feldt, 2. Professori Heikki Lyytinen
Professori Jaakko Seikkula / 1. Professori Jari Erik Nurmi, 2. Jarl Wahlström
Professori Mikko Yrjönsuuri / 1. Professori Mikko Mäntysaari, 2. Professori Pekka Korhonen

Tutkijatohtori Johanna Kuu / Yliopistotutkija Marjo Kuronen
Yliassistcntti Anne Mäkikangas / Yliopistotutkija Markku Penttonen
Yliopistonopettaja Sakarias Sokka / Tutkijatohtori Olli Pekka Moisio

Opizk. Annakaisa Varjus /1. Opisk. Johanna Pekkala
Opisk. Eetu Heiska / 2. Opisk. Emilia Leinonen
Opisk. Anna Ojamies / 3. Opisk. Markus Marttunen

Pöytäkirjan pitäjä

muut asiat Maija Pöyhönen, hallintopäällikkö, puh. 0400 247 475, maija.t.poyhonen@yu.fi

AIKA 23.8.2012 klo 12.15
PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 135

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Dosentin arvo / PhD Sirkku Juhola 1
2. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 2
3. Kokouksen päättäminen 3

1. Dosentin arvo / PhD Sirkku Juhola

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on myöntää dosentin arvo. Dosentin arvon myöntämiselle asetetut vaatimukset on
esitetty yliopistolaissa (558/2009, 89 §). Rehtorin päätöksen (15.3.2010) mukaan me
nettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekunta-
neuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoi
tuksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yli-
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opiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtu
vaan yhteistoimintaan.

PhD Sirkku Juhola on hakenut dosentin arvoa yhteiskuntapolitiikassa. Yhteiskunta
tieteiden ja filosofian laitos on pitänyt tarkoituksenmukaisena ryhtyä menettelyyn
dosentin arvon rnyöntämiseksi PhD Sirkku Juholalle. Asiantuntijoina ovat toimi
neet professori Hanna-Leena Pesonen (JY/Kauppakorkeakoulu) ja professori Janne
Hukkinen (Helsingin yliopisto).

Professori Hanna-Leena Pesonen ja professori Janne Hukkinen ovat lausunnoissaan
pitäneet PhD Sirkku Juholaa tieteellisesti pätevänä haettuun dosentin arvoon. Juho
la on 2009 antanut opetusnäytteen tiedekunnassa ja hänen opetustaitonsa on tuol
loin arvioitu hyväksi. Lisäksi asiantuntijat arvioivat hänen opetustaitoaan hänen
toimittamansa opetusportfolion perusteella ja arvioivat sen hyväksi.

Liitteet:
- asiantuntijoiden lausunnot (asia 1/liite A)

Päätösehdotus:
1) Todetaan PhD Sirkku Juholan täyttävän dosentin arvon myöntämiselle säädetyt

vaatimukset.
2) Myönnetään PhD Sirkku Juholalle dosentin arvo yhteiskuntapolitiikassa.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

2. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016

Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan (19 §) tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää tiedekunnan
talousarviosta. Yliopistopalveluiden ohjeistuksen (15.5.2012) mukaan tiedekuntien
tulee toimittaa toiminta- ja taloussuunnitelmansa kaudelle 2013-2016 yliopistopal
veluihin 24.8.2012 mennessä.

Tällä toiminta- ja taloussuunnitelmakierroksella valmistaudutaan nelivuotiseen so
pimuskauteen 2013-2016. Kauden tavoitteista ja voimavaroista yliopistotasolla on
sovittu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 9.5.2012. Yliopistojen yhteiset tavoit
teet liittyvät työurien pidentämiseen, tutkimustulosten hyödyntämiseen, kansain
välistymiseen sekä yliopistojen kehittämiseen työ- ja opiskeluyhteisöinä.

Tiedekuntien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisen lähtökohtina on yliopis
ton strategiatavoitteiden, strategian toimeenpanosuunnitelman sekä hallituksen
16.2.2011 hyväksymän henkilöstöohjelman toimenpiteiden soveltava sisällyttämi
nen yksikkökohtaiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Tiedekuntien odotetaan
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laskevassa rahoituskehyksen tilanteessa keskittävän toimintojaan painopistealueille
siten, että säästöjä pystytään synnyttämään. Yliopiston tavoitteena on, että tiivistä
misestä huolimatta yliopisto saavuttaa hyvän tuloksen reaalisesti laskevalla rahoi
tuksella. Yliopistoallianssin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävän yhteistyön ja
työnjaon mahdollisuudet tulee hyödyntää.

Luonnos tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2013-2016 on liitteenä.
Toiminta- ja taloussuunnitelma käsitellään YT-menettelyssä ennen tiedekuntaneu
voston kokousta.

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2013 tulee tehdä 5.9.2012 mennessä. Tiedekun
taneuvoston kokouksessa luodaan katsaus vuoden 2013 talousarvioon. Vuoden
2013 talousarviota tarkistetaan 2.11.2012 mennessä kun tiedekunnan rahoitus vuo
delle 2013 on tulossopimusneuvottelujen jälkeen tiedossa.

Liitteet:
- Yliopiston ohjeet kokonaisuudessaan vuosien 2013-2016 toiminta- ja talous-

suunnitelman laatimiseksi löytyvät osoitteesta
https://www.ivu .fi/hallintokeskus/suunnittelu/tiedotteet/tts-ohjeet-verkossa
yliopistopalveluiden-kirje-15.5.2012

- Luonnos yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2013-2016 (asia 2/liite B)

Päätösehdotus: Hyväksytään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja talo
ussuunnitelma 2013-2016 liitteen B mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 pienin
korjauksin.

3. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.11.
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