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NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 

 

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505 

Aika: 27.2.2014 klo 13–16 

 

Osallistujilla on mahdollisuus kokouslounaaseen Tiedekahvilassa klo 12–13.  

 

Läsnäolijat 

 

Kokoukseen voivat osallistua ainoastaan ne hallituksen jäsenet, jotka ovat esteettömiä osallistumaan 

tutkijoiden valintaa koskevan asian käsittelyyn.  

 

Henkilöstöstä kokouskutsu on lähetetty tutkimusjohtaja Leena Suurpäälle (arviointiraadin 

puheenjohtaja), tutkimusprofessori Tommi Hoikkalalle (arviointiraadin jäsen), toimitussihteeri Tanja 

Konttiselle (Nuorisotutkimusseuran henkilökunnan luottamusvaltuutettu, arviointiraadin sihteeri) sekä 

kokouksen sihteerinä toimivalle järjestösihteerille Sarianne Karikolle. Lisäksi kokoukseen on kutsuttu 

arviointiraadin ulkopuoliset jäsenet. 

 

 

ESITYSLISTA 

 

§ 1 Kokouksen avaus 

 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 

 

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa. 

 

§ 4 Esityslistan hyväksyminen  

 

Esitys: Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen 

kuuluville osallistujille. 

 

§ 5 Tutkijoiden valinta toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin (LIITE 1) 

 

Asia: Täytettävänä olevien tutkijoiden tehtävien valmistelua on tehty pitkään. Rekrytointeja 

valmistelemaan valittiin työryhmä hallituksen kokouksessa 10.12.2012. Työryhmään kuuluvat 

Merja Kylmäkoski, Päivi Honkatukia ja Tarja Pösö (työryhmän puheenjohtaja) sekä 

työntekijöiden edustajista Leena Suurpää, Kaisa Vehkalahti ja Tanja Konttinen (työryhmän 

sihteeri). Työryhmän alkuperäisessä kokoonpanossa tapahtui joitakin muutoksia vuoden 2013 

alussa. 
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Tieto OKM:n päätöksestä sitoutua Nuorisotutkimusseuran tutkijarakenteen uudistamiseen 

merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksessa 10.4.2013. Tuolloin todettiin, että hakujen 

valmisteluun osallistuvat eivät voi hakea avautuvia tutkijanpaikkoja. Tutkijan tehtäviä hakeneet 

henkilöt eivät ole osallistuneet haun valmisteluun tämän päätöksen jälkeen. 

 

Hallitus valtuutti sähköpostikokouksessaan 12.–19.6.13 työryhmän tekemään esityksen 

valinnassa käytettävän ulkopuolisen arviointiraadin koosta ja siihen kutsuttavista jäsenistä sekä 

arviointikriteereistä. Työryhmän esitys hakujulistuksesta, arviointikriteereistä ja arviointiraadin 

jäsenistä hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 10.9.. Arvioinnissa käytettävien kriteerien 

painotuksesta päätettiin hallituksen kokouksessa 24.9., jolloin myös nimettiin arviointiraadin 

ulkopuoliset jäsenet. 

 

Haun valmistelussa on toimittu Nuorisotutkimusseuran johtosäännön rekrytointeja käsittelevän 

luvun §:n 13 määräysten mukaisesti:  

 

13 § Toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteessa toimivat tutkijat ja tutkimusohjelman 

tutkijat 

 

Valittaessa tutkijoita toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai 

tutkimusohjelmaan on käytettävä nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuvaa 

arviointiraatia. Arviointiraadin käyttämän arvioinnin perusteet laatii ja arviointiraadin 

nimittää hallitus. 

 

Arviointiraatiin kuuluu valittavien asiantuntijoiden lisäksi seuran tutkimusprofessori ja 

tutkimusjohtaja, joka toimii arviointiraadin puheenjohtajana. Nuorisotutkimusseuran 

hallituksen jäsen tai varajäsen ei voi toimia arviointiraadin jäsenenä. 

 

Arviointiraati tekee hallitukselle esityksen valittavista tutkijoista. Tutkimusjohtajan on 

esitettävä hallitukselle selvitys arviointiraadin työskentelystä ja arviointiperusteiden 

toteutumisesta tehdyissä valinnoissa. 

 

Mikäli hallitus ei päätä asiasta arviointiraadin esityksen mukaisesti, asia palautuu 

arviointiraadin valmisteltavaksi. Valintaesityksestä päätetään tämän jälkeen 

arviointiraadin uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti. 

 

Haku tehtäviin oli avoinna 2.10.–8.11. ja sillä ilmoitettiin haettavaksi tutkijoita kolmeen 

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Hakuaikana jätettiin yhteensä 65 hakemusta, joista 

hakukelpoisia oli 52. 

 

Hallituksen kokoukseen osallistuville jäsenille (=sen esteettömät jäsenet) toimitetaan ennen 

kokousta esitys valittavista tutkijoista sekä selvitys arviointiraadin työskentelystä ja 

arviointiperusteiden toteutumisesta tehdyissä valinnoissa.   
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Esitys: Valitaan tutkijat toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin arviointiraadin esityksen 

mukaisesti ja tehdään tarvittavat päätökset mahdollisia sijaisjärjestelyjä koskien. 

 

§ 6 Muut asiat 

 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

 

§ 7 Kokouksen päättäminen 

 

 

 

LIITTEET 

 

LIITE 1 Esitys valittavista tutkijoista sekä selvitys arviointiraadin työskentelystä ja arviointiperusteiden 

toteutumisesta tehdyissä valinnoissa (toimitetaan myöhemmin) 


