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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty 
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mukaan kutsu 
kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja 
vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista tai, jollei sitä tarvitse 
laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 20.11.2013. 
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin 
on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on 
läsnä.  

   
  PÄÄTÖS:    Todettiin. 
 
 
2.  KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty 
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 4 mukaan 
monijäsenisessä hallintoelimessä tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli 
pöytäkirjaa ei tarkasteta tulevassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan 
tarkastajaksi valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn ajan. Asian niin vaatiessa 
pöytäkirjan tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. Hallintoelin voi 
päättää myös muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS:   Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 
 

  PÄÄTÖS:    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin professori Ari Huhta ja 
professori Pasi Ihalainen. 

 
 
3.  ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty 
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mukaan 
esityslistassa on mainittava ainakin seuraavat tiedot: 

  1) se hallintoelin, jonka asian käsittelystä on kysymys; 
  2) kokouspäivä, ‐aika ja ‐paikka; 
  3) asian valmistelijan ja pöytäkirjanpitäjän nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; 
  4) kokouksessa käsiteltävät asiat; 
  5) luettelo esityslistan liitteistä kunkin asian kohdalla; 
  6) puheenjohtajan ratkaisuehdotukset, mikäli asian käsittely sitä edellyttää. 
 
  Kokouksen aluksi hyväksytään asialista puheenjohtajan esittelystä. 
 

Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä 
päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Tällainen 
menettely on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja siitä tulee tehdä merkintä 
pöytäkirjaan. 

 
Puheenjohtaja voi siirtää jäsenen tai jäsenten aloitteesta tulevan asian käsittelyn 
järjestettäväksi mahdollisimman pian ja mieluiten seuraavassa kokouksessa kuten 
pöydälle pannun asian osalta on muutoin määrätty. 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
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4. TIEDOKSI 
 
 
5.  DEKAANIEHDOTUS REHTORILLE 1.1.2014 ALKAVAKSI TO IMIKAUDEKSI 
 

 Rehtori on 16.9.2013 lähettämässään kirjeessä (liite nro 1) edellyttänyt, että esityksen 
tiedekunnan dekaaniehdokkaista toimikaudelle 2014–2017 rehtorille tekee uusi 
tiedekuntaneuvosto 25.11.2013 mennessä: 

 
 ”Jyväskylän yliopiston nykyisen johtosäännön 18 §:n mukaan rehtori nimeää dekaanin 

kuultuaan tiedekuntaneuvostoa. 
 
 Tiedekuntia pyydetään jo tässä vaiheessa valmistautumaan siihen, että sen jälkeen kun 

uusi tiedekuntaneuvosto on valittu 18.11. pidettävissä vaaleissa, uusi tiedekuntaneuvosto 
valitsee 2 - 3 henkilöä ehdolle dekaanin tehtävään kaudeksi 1.1.2014–31.12.2017 ottaen 
huomioon tasa-arvonäkökulman. Ehdokkaat pyydetään esittämään aakkos- tai 
prioriteettijärjestyksessä ja perustelemaan kunkin henkilön soveltuvuus dekaanin 
tehtävään. 

 
 Samalla pyydetään valitsemaan uudesta tiedekuntaneuvostosta henkilö, jonka kanssa 

rehtori voi tarvittaessa keskustella dekaanin nimeämisestä. 
 
 Ehdotukset pyydetään tekemään 25.11.2013 mennessä. Rehtori pyrkii nimeämään uudet 

dekaanit viimeistään maanantaina 2.12.2013.” 
 
  
 Jyväskylän yliopiston johtosäännön 20§ mukaan dekaanin tehtävänä on: 
 
 1) johtaa, valvoa ja kehittää tiedekunnan toimintaa; 
 2) toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana; 
 3) vastata tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rehtorille; 
 4) vastata tiedekunnan taloudesta ja raportoinnista rehtorille; 
 5) vastata tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen 

vuorovaikutuksen laadusta; 
 6) vastata tiedekunnan talousarvioin valmistelusta ja vastata sen toteutumisesta; 
 7) päättää talousarvion rajoissa rahoituksen kohdentamisesta; 
 8) a. vastata, että tiedekunnan käyttöön osoitetut tilat, välineet ja laitteet ovat 

asianmukaisessa käytössä;  
 b. päättää hankintapolitiikan ja hankinnoista annettujen määräysten mukaisesti 

tiedekunnan ja tiedekunnassa useampaa kuin yhtä laitosta koskevista 
hankinnoista; 

 9) hyväksyä laitoksen johtajaa koskevat menot; 
 10) nimetä professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä; 
 11) valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa; 
 12) ottaa työsuhteeseen henkilökunta, jonka ottamisen rehtori on siirtänyt 

dekaanille, ja antaa heille työvapaus; 
 13) päättää työsuunnitelmista ja opetusohjelmista; 
 14) huolehtia toiminnan edellyttämästä yhteistoiminnasta; 
 15) ottaa opiskelijat tiedekuntaan, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä; 
 16) päättää yliopistolain 40 §:n perusteella opiskeluoikeuden menettämisestä; 
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 17) päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta sekä opiskelijoiden oikeudesta päästä 
uudelleen opiskelijaksi; 

 18) antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista ja muista opinnoista 
ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä; 

 19) hyväksyä jatko-opintosuunnitelma; 
 20) määrätä perustutkinnon syventäviin opintoihin kuuluvien tutkielmien 

tarkastajat; 
 21) vastata tiedekunnan yleisistä tehtävistä, tutkinto-, henkilöstö-, ja 

taloushallinnosta tiedekunnan palvelukeskuksen kanssa; 
 22) vastata ohjeiden ja määräysten noudattamisesta sekä 
 23) käsitellä ja ratkaista tiedekuntaneuvoston hänen käsiteltävikseen ja 

ratkaistavikseen siirtämät asiat ja muut tiedekunnalle kuuluvat asiat, joista ei 
ole toisin säädetty tai määrätty. 

 
Hallintopäällikkö kutsuu uuden tiedekuntaneuvoston koolle järjestäytymistä ja 
dekaaniehdotuksen tekemiseksi rehtorille. Hallintopäällikkö vastaa myös kokouksen 
valmistelusta ja toimii sen sihteerinä. Puheenjohtajana toimii uuden tiedekuntaneuvoston 
palvelusvuosiltaan vanhin professorijäsen, mikäli hän ei itse ole ehdolla dekaaniksi. 
 

 Hallintopäällikkö esitti 7.11.2013 laitosjohtajille dekaaniesityksen valmistelemiseksi 
pyynnön toimittaa laitoksensa dekaaniehdokkaille kaavake, jolla he antavat 
suostumuksensa tehtävään ja jossa annetaan mahdollisuus liittää 
suostumuskaavakkeeseen ne ansiot, joiden he katsovat toimivan perusteluina 
dekaanivalinnalle. Samalla dekaaniehdokkaita pyydettiin saapumaan kuultavaksi 
tiedekuntaneuvoston kokoukseen 25.11.2013. Asiakirjat tuli palauttaa viimeistään 
15.11.2013 klo 16.15 mennessä. 

 
 Samalla tiedotettiin, että uuden tiedekuntaneuvoston järjestäytymiskokouksessa ei enää 

esitetä uusia ehdokkaita. Tällä menettelyllä on pyritty varmistamaan valmistelun 
asianmukaisuus. 

 
 Määräaikaan 15.11.2013 klo 16.15 mennessä suostumuslomakkeen ja ansioselvityksen 
 palauttivat: 
 
 professori Petri Karonen (liite nro 2) 
 professori Minna-Riitta Luukka (liite nro 3) 
 

  
 LIITTEET: 
 Rehtorin kirje (liite nro 1) 
 Professori Petri Karosen suostumus ja selvitys ansioista (liite nro 2) 
 Professori Minna-Riitta Luukan suostumus ja selvitys ansioista (liite nro 3)  

  
  
 PÄÄTÖS:  
 Päätettiin ehdottaa rehtorille humanistisen tiedekunnan dekaania seuraavasti: 

Tiedekuntaneuvosto äänesti prioriteettijärjestyksestä äänin 1. Minna-Riitta Luukka (11 
ääntä), 2. Petri Karonen (kolme ääntä). 
Tiedekuntaneuvosto kävi asiasta laajan keskustelun ja kuuli molempia ehdokkaita. 
Todettiin, että molemmat ehdokkaat ovat tehtävään päteviä ja soveltuvia.  
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  Tiedekuntaneuvoston perustelut järjestykselle 1. Minna-Riitta Luukka: 
 

- Ehdokkaan saama laaja luottamus tiedekuntaneuvostossa.  
- Hänen esittämänsä näkemys johtamismallista asiantuntijaorganisaatiossa; 

keskustelukulttuuri. 
- Haastattelussa ilmennyt halu lisätä läpinäkyvyyttä.  
- Ehdokkaan ehdottama palautejärjestelmä (esim. Korpissa toteutettava, mahdollisesti 

anonyymi) 
- Haastattelussa ilmennyt pyrkimys yksilön huomioimiseen. 
- Haastattelussa ilmennyt pyrkimys liittää strateginen ja talousjohtaminen toisiinsa; 

kokemus yliopistotasolta. 
- Ehdokkaan laaja-alainen kokemus aineenopettajakoulutuksesta. 
- Ehdokkaan kansalliset tehtävät. 

 
 
 
6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15. 
 
 
 
Jyväskylässä 25. marraskuuta 2013 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Puheenjohtaja, professori    Raimo Salokangas 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintopäällikkö    Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, professori    Ari Huhta 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, professori    Pasi Ihalainen 
 
 


