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Dekaanin ehdotus Antti Kouvon ottamisesta yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus,
tehtävään
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on
tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin
tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin
vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien
tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.
Sosiaalitutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävänä on opettaa sosiaalitutkimuksen
menetelmien käyttöä ja tehdä tiedekunnan strategian mukaista sosiaalitieteellistä
tutkimusta. Tehtävän sijoitus-paikka on yhteiskuntatieteiden laitos.
Yliopistonlehtori
- koordinoi sosiaalitutkimuksen menetelmien opetusta tiedekunnassa
- opettaa sosiaalitutkimukselle tyypillisten tutkimusprosessien toteuttamista perusja jatko-opiskelijoille
- opettaa sosiaalitutkimukselle tyypillisten tilastollisten menetelmien käyttöä perusja jatko-opiskelijoille
- opettaa vertailevan sosiaalitutkimuksen tutkimusasetelmia ja menetelmiä
- tekee tiedekunnan tutkimuksellisiin painopisteisiin liittyvää sosiaalitieteellistä
tutkimusta
- ohjaa yhteiskuntatieteiden laitoksen opinnäytetöitä
- antaa sosiaalitutkimuksen menetelmällistä neuvontaa tiedekunnan opiskelijoille ja
henkilökunnalle
Tehtävä sisältää sosiaalitutkimuksen menetelmien opetuksen ja neuvonnan lisäksi
opetusta sosiaalitieteiden erilaisilta aihealueilta. Näin ollen laaja kokemus
sosiaalitieteiden opetustehtävistä sekä oman tutkimuksen myötä osoitettu
perehtyneisyys sosiaalitieteelliseen tutkimukseen auttavat tehtävässä suoriutumista.
Tehtävässä edellytetään kykyä yhdistää tilastollisia menetelmiä muihin
tutkimusmenetelmiin (mixed methods) sekä laadullisin menetelmin toteutetun
sosiaalitutkimuksen tuntemusta.
Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys
tutkimusmenetelmien teoreettisiin perusteisiin ja käyttötapoihin, erityisesti
tilastollisten menetelmien käyttöön sosiaalitieteissä. Tehtävän vaatima
perehtyneisyys tilastollisiin menetelmiin voidaan osoittaa joko tilastotieteen
opinnoilla tai tilastollisten menetelmien käytöllä omassa tutkimustyössä.
Yhteiskuntatieteiden laitos on esittänyt, että VTT Antti Kouvo otetaan
yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus tehtävään 1.7.2018 lukien. Tulevan eläköitymisen
takia laitoksella tarvitaan resurssia sosiaalitutkimuksen menetelmäopetukseen ja
ohjaukseen. Kouvolla on yliopistolehtorin tehtävässä tarvittava osaaminen ja
valmiudet yliopiston perustehtävien näkökulmasta ja siten hän on laitokselle ja
tiedekunnalle tärkeä strateginen rekrytointi. Kouvo hoitaa 30.6.2018 asti uef:in
strategisella rahoituksella ylipistotutkijan tehtävää nousevalla tutkimusalueella
”hyvinvoinnin murtumat”.
Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin

tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).
Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella
770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän
hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Johtosäännön 32 §:n mukaan opetusansioita arvioitaessa luetaan eduksi
pedagogisten opintojen suorittaminen.
Antti Kouvo on suorittanut valtiotieteiden tohtorin tutkinnon v. 2014 ja valtiotieteiden
maisterin tutkinnon v. 2001. Kouvo on sosiologian dosentti v. 2016 (Turun yliopisto).
Kouvo on toiminut v. 2015 yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi Kouvo
toimii (v. 2016-) KWRC:n (Kuopio Welfare Research Center) johtajana. Aiemmin
Kouvo on toiminut mm. Turun yliopistossa yliopisto-opettajana (2014-2015),
tuntiopettajana (2015), erikoistutkijana (2010), yliassistenttina (2008-2009) ja
assistenttina (2008-2011) sekä Itä-Suomen yliopistossa yliopisto-opettajana (2013;
2011-2012) ja projektitutkijana (2012-2014). Kouvon CV ja julkaisuluettelo ovat
liitteenä.
Dekaani on päätöksellään 31.8.2017 vapauttanut VTT Antti Kouvon opetusnäytteen
antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista.
Antti Kouvo täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin palvelussuhteen ehdot
ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että Antti Kouvo otetaan
yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus tehtävään 1.7.2018 lukien.
Esitys:

Tiedekuntaneuvoston käsittelee yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus
tehtävämäärityksen. Lisäksi dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta Antti
Kouvon ottamiseksi yliopistonlehtorin, sosiaalitutkimus tehtävään 1.7.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

