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1,. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan kutsu ko-
kouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja vähintään kolme arki-
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päivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta
käyvät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 16.1,1,.2017.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen (kohta 2.3.1.) mukaan yliopiston hallin-
toelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Johtosäännön 13 $:n mukaan dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely fyväskylän yliopistossa (kohta 2.3.1.) mukaan mikäli
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyo puheenjohtajana toimii palve-
lusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosi-
järjestys määräytyy syntymäajan mukaan (kohta 11).

Päätösehdotus:

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan palvelusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistu-
va jäsen.

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Virkaiältään vanhin läsnä oleva jäsen oli professori Heikki Hanka. Valittiin professori
Heikki Hanka kokouksen puheenjohtajaksi.
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 4) mukaan monijäseni-
sessä hallintoelimessä tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei tarkasteta tule-
vassa 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:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi hallintopäällikkö Riitta Sokka ja professori Tarja Ni-
kula-Jäntti. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten-
laskijoina.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan tiedekunta-
neuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa tiedekuntaneu-



J

vosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asiary jota ei ole ko-
kouskutsussa mainittu.

Päätösehdotus:
- Hyväksytäänesityslista

Päätös:

- Hyväksyttiinesityslista.

4. Tiedekuntaneuvoston järjestäytyminen

Tiedekuntaneuvoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään Jyväskytän yliopiston johto-
saannossa.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.3.1.) mukaan hallin-
toelimen jäsen on velvollinen osallistumaan hallintoelimen kokouksiiry ellei hän ole esteellinen tai ell-
ei osallistumiselle ole muuta hyväksyttävää syytä, kuten sairaus tai työmatka.

(Kohdan 2.3.2. mukaan) hallintoelinten kokoukset eivät ole julkisia lukuun ottamatta opetusnäyttei-
den antamistilaisuutta. Hallintoelimen jäsen voi osallistua hallintoelimen kokoukseen ainoastaan var-
sinaisen jäsenen poissa ollessa. Hallintoelimen jäsenten lisäksi ovat kokouksessa läsnä hallintoelimen
sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjiksi nimetyt henkilöt. Yliopiston rehtorill4 hallituksen puheenjohtajalla
ja hallintojohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston hallintoelinten kokouksissa.
Hallintoelimen puheenjohtaja tai läsnä ollessaan rehtori, voi kutsua muita henkilöitåi, kuten esimer-
kiksi asian valmistelijan tai muun asiantuntijan kokouksiin käsiteltävinä olevien asioiden niin vaaties-
sa.

Yliopiston toiminnan julkisuuteen sovelletaan Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Lain mu-
kaan julkisia ovat pöytäkirjat sen jälkeery kun ne on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu tai sitä vastaa-
valla tavalla varmennettu.

Tiedekuntaneuvoston jäsenten esteellisyyden osalta noudatetaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä.
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely fyväskylän yliopistossa (kohtien 10 ja 10.3.) mukaan
työntekijä ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Esteellisen tulee ilmoittaa esteellisyydestään
puheenjohtajalle tai asian ratkaisijalle ja pidättäytyä asian valmistelusta ja päätöksenteosta. Esteellinen
ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asiaa käsiteltäessä. Väitteen esteellisyydestä voi tehdä
kokouksen osanottaja tai muu henkilö. Esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä.

Tiedekuntaneuvoston jäsenet, kokouspäivät, esityslistat ja pöytäkirjat ovat tiedekunnan
verkkosivuilla https://www.jyu.filhytk/filhenkilostolle/tiedekunnan-
hallinto/tiedekuntaneuvosto

Tiedekunnan tuleva dekaani päättää tiedekuntaneuvoston kokousajat vuodelle 2018 ja ne
ilmoitetaan jäsenille viipymättä sähköpostilla sekä lisätään em. verkkosivuille.

Esityslistoja pääsevät lukemaan tiedekuntaneuvoston jäsenet yliopiston tunnuksilla. Pöytä-
kirja liitetään verkkosivuille heti, kun pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. Pöytäkirjat
ovat allekirjoituksen jälkeen julkisia ja kaikkien, myös yliopiston ulkopuolisten henkilöiden,
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luettavissa

Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse viimeistään 3 työpäivää ennen kokousta, kun seuraa-
van kokouksen esityslistat ovat luettavissa verkkosivuilla.

Opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota 25 euroa/kokous. Tiedekuntaneuvoston ulko-
puoliselle jäsenelle, joka ei ole Jyväskytän yliopiston henkilökuntaa, maksetaan kokouspalk-
kiona 100 euroa/kokous. Palkkio laskutetaan yliopiston palkkiolaskulomaketta käyttäen kak-
si kertaa vuodessa jälkikäteen eli kevät- ja syyskaudelta erikseen.

Liitteet:
- Johtosäännön mukaiset tiedekuntaneuvoston tehtävät (Asia 4 I Läte 1)

Päätösehdotus:
- Todetaan tiedekuntaneuvoston tehtävät ja toimintaan liittyvät ohjeet läpikäydyksi.

Päätös:

- Todettiin.

5. Dekaaniehdokkaista päättäminen

Rehtori Hämäläinen on 18.9.2017 antanut ohjeistuksen uusien dekaanien valinnasta.

Nykyinen tiekuntaneuvosto asettaa valintaa valmistelevan ryhmäry jossa on edustaja YOL 1SS 2 mom.
mukaisista ryhmistä eli 1) professoreista, 2) muusta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä muusta
henkilöstöstä ja 3) opiskelijoista.

Rehtorin ohjeen mukaisesti valintaa valmisteleva ryhmä haastattelee vähintään 2-3 dekaaniksi hake-
nutta henkilöä viikoilla 43-44. Valmisteluryhmä toimittaa uudelle tiekuntaneuvostolle dekaanikandi-
daattien suostumukset ja hakuilmoitukseen pohjautuen perustellun ehdotuksensa prioriteetti- tai aak-
kosjärjestyksessä 20. 1 1.2017 mennessä.

Uusi tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille perustellun ehdotuksensa 2-3 henkilöstä priorisoituna tai
aakkosjärjestyksessä tasa-arvonäkökulman huomioiden 29.11.2017 mennessä.

Rehtori pyytää valitsemaan uudesta tiedekuntaneuvostosta henkilöry jonka kanssa hän voi tarvittaes-
sa keskustella dekaanin nimeämisestä.

Rehtori pyrkii nimeämään uudet dekaanit viimeistään 1.12.2012.

Dekaanin valintaa valmistelevaan ryhmään nimitettiin professorit -ryhmään Jaakko Erkkilä,
Ari Huhta, Pasi Ihalainery Mika Ojakangas ja Outi Merisalo, Muun opetus- ja tutkimushenki-
löstön ja muun henkilöstön ryhmään Esa Ala-Ruona, Mia Halonery Sirpa Kannasoja,laana
Toomar ja Heli Valtonen sekä opiskelijat -ryhmään Asta ]ärvinen ja Emilia Lakka.

Dekaanin tehtävään haki hakuajan päättymiseen 20.10.2017 mennessä 3 hakijaa:
Luukka, Minna-Riitta
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Ojala, Jari ja
Yrjönsuuri, Mikko.

valintaa valmisteleva ryhmä haastatteli kaikki kolme hakijaa.

Valintaa valmisteleva ryhmä esittää uudelle tiedekuntaneuvostolle prioriteettijärjestyksessä
tehtävään seuraavia hakijoita:
1.. Ojala Jari
2. Luukka Minna-Riitta.
Tarkemmat perustelut liitteenä olevassa esityksessä.

Liitteet:
- Rehtorin ohjekirje dekaanin valinnasta (Asia 5 / liite 1)
- Hakuilmoitus, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani (Asia 5 / Liite 2)
- Johtosäännön mukaiset dekaanin tehtävät (Asia S / Liite 3)
- Hakijan Luukka Minna-Riitta hakemusmateriaalit (Asia 5 / Liite 4)
- Hakijan Ojala Jari hakemusmateriaalit (Asia S / Liite 5)
- Hakijan Yrjönsuuri Mikko hakemusmateriaalit (Asia s / Liite 6)
- Valintaa valmistelevan ryhmän esitys dekaaniehdokkaista (Asia S lLäteZ)

Päätösehdotus:
Päätetään rehtorille esitettävistä dekaaniehdokkaista ja annetaanko esitys prioriteetti-
vai aakkosjärjestyksessä.

Valitaan henkilö, jonka kanssa rehtori voi tarvittaessa keskustella dekaanin valinnasta.

Päätös:

Päätettiin äänestyksen jälkeen esittää rehtorille dekaaniehdokkaat seuraavassa priori-
teettij ärjestyksessä :

1,. Luukka, Minna-Riitta (9 ääntä)
2. Ojala, Jari (5 ääntä).
Valittiin yhteyshenkilöksi, jonka kanssa rehtori voi halutessaan keskustella dekaanin
valinnasta, professori Heikki Hanka.

6. Tiedekuntaneuvoston ulkopuoliset jäsenet kaudelle 20Tg-2021

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvostojen tulee lisäksi kutsua jäsenik-
seen kaksi suostumuksensa antanutta ulkopuolista jäsentä. Toinen ulkopuolisista jäsenistä voi olla
yliopiston sisältä toisesta tiedekunnasta tai erillislaitoksesta. Ulkopuolisilla jäsenillä ei ole henkilökoh-
taisia varajäseniä. Tiedekuntaneuvoston ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntaneuvostoon
valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Ulkopuoliset jäsenet ovat tiedekuntaneuvostoissa
neuvoa antavassa, ei äänivaltaisessa roolissa.

Tiedekuntaneuvoston ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntaneuvostoon valittujen yliopiston
sisäisten jäsenten esityksestä.
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Päätösehdotus:
Pyydetään esitykset tiedekuntaneuvoston ulkopuoliksi jäseniksi kaikilta tiedekunnan
laitoksilta tiedekuntaneuvoston seuraavaa kokousta varten. Esitykset toimitetaan hal-
lintopäällikkö Sokalle viimeistään perjantaina 1,5.12.2017 .

Päätettiin ensisijaisesti tiedustella vuoden2017 tiedekuntaneuvoston ulkopuolisten jä-
senterç Normaalikoulun rehtori Pekka Ruuskasen ja sanomalehti Keskisuomalaisen
pääkirjoitustoimittaja Anita Kärjen suostumusta ulkopuolisena jäsenenä jatkamiseen.
Ellei jompikumpi tai molemmat jatka tehtävässä edetään päätösehdotuksen mukai-
sesti.

7. Ilmoitusasiat

8. Kokouksenpäättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45.

Jyväskylä ssä 22.11 .20 17

Puheenjohtaja, professori Heikki Hanka

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastaja, professori

Riitta Sokka
,.t(a4> 4-'u4- 7' 6.^/

Tarja Nikula-Jäntti


