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1. Vakinaistamisarviointi / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kevään 2011 yliopistotutkijalyliopistonlehtori- rekrytoin
nissa varauduttiin laitoksen pitkäaikaiseen opetushenkilöstön turvaamiseen. Rekrytoinnin yhteydessä
on mahdollista määrittää määräaikaiseen työsuhteeseen otettavien henkilöiden työsuhteiden tutki
januramallin mukaisesta arvioinnista. Kun rnääräaikaiseen työsuhteeseen ottamisen yhteydessä työso
pimukseen tai työhönottornuistioon on tehty merkintä “työsopirnus voidaan myöhemmin muuttaa tois
taiseksi voimassaolevaksi, mikäli toiminta todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi”,
voidaan suorittaa tutkijanuramallin mukainen arviointi ja siinä menestymisen perusteella päättää työsuhteen muuttamisesta toistaiseksi voimassaolevaksi.
Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita, 2) opetus-ja ohjausansioita sekä
3) muita ansioita.
Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon
tieteelliset julkaisut
muut tieteelliset tutkimustulokset
tutkimustyön johtaminen
tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä
oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.
-

—

-

-

-

Opetus-ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon
tuotetut oppimateriaalit
opetus-ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa ja
pedagoginen koulutus.
—

—

-

Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon
menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa
aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa
kansainväliset luottamustehtävät sekä
kansainvälinen yhteistyö.
Arvioitavan henkilön toiminnan tulee osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edel
lä mainituista osa-alueista ollakseen erityisen ansiokasta.
-

-

-

-

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle kevään 2011 yliopistotutkij an/yliopistolehtorin rekrytoin
nissa valittujen kolmen henkilön tutkijanuramallin mukainen arviointi on tullut ajankohtaiseksi. Tutki
januramallin mukaiseen arviointiin on otettu seuraavat henkilöt: yliopistotutkija Marita Husso (sosiaa
lityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka; parhaillaan sosiaalityö), yliopistonlehtori Tiina Kontinen (yh
teiskuntatieteet; parhaillaan Developrnent and International Cooperation -maisteriohj elma) ja akate
miatutkija Sakari Taipale (yhteiskuntapolitiikka; parhaillaan Suomen Akatemian tutkija).
Neljäntenä tutkij anuramallin mukaiseen arviointiin otettavana arvioidaan tutkij atohtori Olli-Pekka
Moisio määräaikaistarkastelun perusteella. Olli-Pekka Moisio toimii laitoksen pedagogisena johtajana
ja on JY:n koulutusneuvoston ja yliopistokollegion jäsen.
Marita Husson arvioinnin tekijäksi on lupautunut sosiaalityön professori Meija Laitinen Lapin yliopis
tosta. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät sukupuolistuneeseen väkivaltaan, erityisesti lasten hyväk
sikäyttöön, sosiaalityön asiakkuuksiin sekä sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan.
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Tiina Kontisen arvioinnin tekijäksi on lupautunut valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, professori
Liisa Laakso Helsingin yliopistosta. Hänen tutkimusalansa ovat valtio-oppi, hallintotiede ja kehitys
rnaatutkimu s.
Olli-Pekka Moision arvioinnin tekijäksi on lupautunut filosofian professori Eerik Lagerspetz Turun
yliopistosta. Hänen tutkimusalansa on käytännöllinen filosofia.
Sakari Taipale on vuoden 2013 lopussa tehdyissä asiantuntija-arvioissa todettu päteväksi sosiologian
professorin tehtävään Itä-Suomen yliopiston haussa. Henkilöstöpalvelut ovat katsoneet näiden lausun
tojen riittävän todettaessa Taipaleen soveltuvuus yliopistonlehtorin tehtävään eikä uusia asiantuntijalausuntoja tämän vuoksi pyydetä.
Opetusnäytteiden osalta tilanne on seuraava.
Marita Husso:
vuonna 2005 yhteiskuntapolitiikan lehtoraattiin Jyväskylän yliopistoon arvosanalla Hyvä
Tiina Kontinen:
vuonna 2011 kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään Helsingin yliopistoon ar
vosanalla Erinomainen
Sakari Taipale:
vuonna 2008 yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorin tehtävään Jyväskylän yliopistoon arvosa
nalla Erittäin hyvä
Olli-Pekka Moisio:
vuonna 2008 filosofian lehtoraattiin Jyväskylän yliopistoon arvosanalla Hyvin hyvä
vuonna 2009 aikuiskasvatuksen filosofian dosentuuriin Tampereen yliopistoon arvosanalla Hy
vin hyvä
-

-

-

-

-

Liitteet:
Arvioitavan Husso materiaalit (Asia 1 / Liite A)
Arvioitavan Kontinen materiaalit (Asia 1 / Liite B)
Arvioitavan Taipale materiaalit (Asia 1 / Liite C)
Arvioitavaa Taipale asiantuntijalausunnot professorin pätevyydestä (Asia 1 / Liitteet D ja E)
Arvioitavan Moisio materiaalit (Asia 1 / Liite F)
-

-

-

-

-

Päätösehd otus:
Tiedekuntaneuvosto päättää vaaditaanko vakinaistamisarvioinnissa olevilta henkilöiltä opetusnäyte.
-

Päätös:
Tiedekuntaneuvostossa keskusteltu siitä, millä periaatteilla opetusnäytettä pyydetään. Päätetty,
että jatkossa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opetusnäytettä ei vaadita opetustehtäviin ja
dosentuuria haettaessa pääsääntöisesti silloin, jos hakija on antanut opetusnäytteen viimeisen
viiden vuoden kuluessa paremmalla arvosanalla kuin hyvä, huomioiden sen, että eri yliopisto
jen arvolausekkeet vaihtelevat.
Pyydetään siis em. perusteella uusi opetusnäyte Marita Hussoltaja Sakari Taipaleelta seuraa
van hakij oille sopivan tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteyteen.
-

-

2. Filosofian professorin tehtävään esittäminen / FT Sara Heinämaa
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri teki aloitteen filosofian professo
rin tehtävän täyttämisestä. Dekaani Timo Ahonen esitti asian rehtorilleja rehtori on antanut luvan filo
sofian professorin tehtävän kansainvälisen täyttömenettelyn käynnistämiseen 9.4.2013 (sähköposti).
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Dekaani Timo Ahonen nimitti filosofian professorin tehtävää koskevan valmisteluryhmän jäseniksi
varadekaani, professori Terhi-Anna Wilskan (pj.), laitoksen johtajan, professori Mikko Yijönsuuren,
professori Mika Ojakankaanja professori Anita Kankaan. Professori Mika Ojakangas jääväsi itsensä
22.8.20 13 eräiden hakijoiden kanssa meneillään olevan yhteistyön vuoksi. Dekaani on päättänyt nimit
tää valmisteluryhmän uudeksi jäseneksi professori Marja Keräsen. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö
Riitta Sokka.
Tehtävään haki hakuajan päättymiseen 3 1.7.2013 kello 15.00 mennessä 12 henkilöä, joista 4 valittiin
asiantuntijamenettelyyn. Asiantuntijat kaikki sijoittivat kolme hakijaa vahvimmiksi ehdokkaiksi: Sara
Heinämaan, Olli Lagerspetzin ja Panu Raatikaisen. Henkilökohtaiseen haastatteluun päätettiin kutsua
nämä kolme hakijaa. Hakija Panu Raatikainen peruutti hakemuksensa 19.3.2014. Valmisteluryhmä
haastatteli Heinämaan ja Lagerspetzin 10.4.2014.
Valmisteluryhmä on valmistellut esityksen työsuhteeseen ottamisestaja se esittää FT Sara Heinämaata
otettavaksi filosofian professorin työsuhteeseen ja hänen vapauttamistaan opetusnäytteestä aiemmin
annettuj en opetusnäytteiden (viimeisin v. 2009) perusteella.
Tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen professorin tehtävään ottamisesta. Rehtori ratkaisee asi
an esityksen mukaan tai hankkii lisäselvityksiä ja tekee sitten päätöksen. Rehtori ilmoittaa päätöksen
sä, minkä jälkeen valmistellaan työsopimus rehtorin allekirjoitettavaksi.
Liitteet:
Dekaanin päätös valmisteluryhmän muutoksesta (Asia 2 / Liite A)
FT Sara Heinämaan CV, Julkaisuluettelo ja opetusportfolio (Asia 2 / Liitteet B, C ja D)
Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 2 / Liitteet E, Fja G)
Esitys filosofian professorin tehtävään ottamisesta (Asia 2 / Liite H)
-

-

-

-

Päätösehdotus:
Todetaan FT Sara Heinämaan täyttävän professorin tehtävälle säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Esitetään rehtorille FT Sara Heinämaan ottamista filosofian professorin tehtävään
Esitetään FT Sara Heinämaan vapauttamista opetusnäytteen antamisesta
-

-

-

Päätös:
Päätetty esityksen mukaisena kaikkien kolmen päätösehdotuksen osalta.
-

3. Sosiaalityön yliopistonlehtorin rekrytointi
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jvu.fi

Meneillään on 1-2 yliopistonlehtorin rekrytointi sosiaalityöhön toistaiseksi voimassa olevaan työsuh
teeseen. Dekaani on valinnut henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttavat henkilöt; Johanna Kiili, Kati
Närhi, Mia Tammelin ja Satu Ranta-Tyrkkö. Parhaillaan etsitään haastattelijoille soveltuvaa yhteistä
aikaa haastattelujen toteuttamiseksi. Haastatteluun kutsuttavista henkilöistä Kati Närhi on antanut tuo
reen opetusnäytteen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa avoinna olevaan sosiaalityön yliopis
tonlehtorin tehtävään. Hakijat Johanna Kiili, Mia Tammelin ja Satu Ranta-Tyrkkö eivät ole antaneet
opetusnäytettä.
Dekaani pyytää tiedekuntaneuvoston arviota siitä, vaaditaanko hakijoilta henkilökohtaisten haastattelu
jen lisäksi myös opetusnäyteluento.
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Liitteet:
Dekaanin päätös haastatteluun valittavista hakijoista (Asia 3/ Liite A)
Hakijan Kuu CVja opetusportfolio (Asia 3 / Liite B)
Hakijan Tamnielin CVja opetusportfolio (Asia 3 / Liite C)
Hakijan Närhi CV ja opetusportfolio (Asia 3 / Liite D)
Hakijan Ranta-Tyrkkö CV ja opetusportfolio (Asia 3 / Liite E)
-

-

-

-

-

Päätösehdotus:
Päätös siitä, vaadintaanko hakijoilta henkilökohtaisten haastattelujen lisäksi opetusnäyte.
-

Päätös:
Pyydetään opetusnäyte hakijoilta Johanna Kuu, Mia Tammelin ja Satu Ranta-Tyrkkö. Koska
rekrytointien aikataulu on kiireinen, opetusnäyte voidaan pyytää muullekin ajalle kuin tiede
kuntaneuvoston yhteyteen.
-

4. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / FT Suvi Saarikallio
Valmistelija: Riitta Sokka. hatIintopäiIIikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@iyu.fi

FT Suvi Saarikallio hakenut musiikin psykologian dosentuuria 13.2.20 14.
Rehtorin päätöksen (15.3.2010) mukaisesti menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä,
mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tar
koituksenmukaista.
Psykologian laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena. Laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi
esittää, että asiantuntij oma toimisivat apulaisprofessori Lauri Nummenmaa (Aalto-yliopisto; tutkimusala: kognitiivinen neurotiede) ja emeritus, professori Markku Ojanen (Tampereen yliopisto; tutkimusala: psykologia, sosiaalipsykologia).
Hakija ei ole aiemmin antanut opetusnäytettä, mutta hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot
sekä psykologian että musiikin opettajan toimiin, joten laitoksen johtaja suosittaa opetusnäytteestä
vapauttamista. Opetusnäytteen tarpeellisuus arvioidaan tiedekuntaneuvostossa.

Liitteet:
FT Suvi Saarikallion lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 4 / Liite A)
Psykologian laitoksen lausunto (Asia 4 / Liite B)
-

-

Päätösehdotus:
Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytään apulaisprofessori Lauri Nummenmaa (Aalto-yliopisto) ja
emeritus, professori Markku Ojanen (Tampereen yliopisto).
Esitetään, että hakija vapautetaan opetusnäytteestä.
-

-

-

Päätös:
Päätetty ryhtyä dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
Hyväksytty ehdotetut asiantuntijat.
Päätetty myöntää hakijalta opetusnäyte dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntij alausunnot ovat dosentuuria puoltavia.
-

-

-
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5. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / YTT Suvi Soininen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Suvi Soininen on hakenut valtio-opin dosentuuria 4.2.20 14.
Rehtorin päätöksen (15.3.2010) mukaisesti menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä,
mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tar
koituksenmukaista.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.
Laitoksen johtaja Teppo Kröger esittää, että asiantuntijoina toimisivat professori Pertti Ahonen (Hel
singin yliopisto; tutkimusala: valtio-oppi ja liiketaloustiede) ja emeritus, Kyösti Pekonen (Helsingin
yliopisto; tutkimusala: valtio-oppi, politiikan symbolit ja merkit).
Hakija ei ole aiemmin antanut opetusnäytettä, joten laitoksen johtaja suosittaa opetusnäytteen antamis
ta. Opetusnäytteen tarpeellisuus arvioidaan tiedekuntaneuvostossa.
Liitteet:
YTT Suvi Soinisen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 5/ Liite A)
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen lausunto (Asia 5 / Liite B)
-

-

Päätösehdotus:
Esitetään, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytään professori Pertti Ahonen (Helsingin yliopisto) ja emeri
tus, Kyösti Pekonen (Helsingin yliopisto).
Esitetään, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntij alausunnot ovat dosentuuria puoltavia.
-

-

-

Päätös:
Päätetty kaikki kolme kohtaa päätösehdotuksen mukaisesti.
-

6. Reilun kaupan yliopisto -hanke
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@iyu.fi

Ylioppilaskuntaja opiskelijat ovat tehneet tiedekunnalle aloitteen tiedekunnan liittymisestä Jyväskylän
yliopiston Reilun kaupan korkeakoulu -hankkeeseen. Aloitteen mukaan Reilun kaupan korkeakoulu
arvonimi viestii Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallisesta vastuullisuudesta ja sosiaalisesti ja ekologi
sesti kestävistä hankinnoita. Arvonimen vaatimusten täyttämiseksi yliopiston ravintoloidenja kahvi
loiden tulee tarjota Reilun kaupan tuotteita, yliopiston, ylioppilaskunnan ja ainejirjestöjen tarjota
omissa tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä, tiedottaa Reilusta kaupasta sekä osallistua Rei
lun kaupan viikoille.
-

Tiedekunnassa vaatimusten täyttämiseksi riittää, kun virallisissa tilaisuuksissa tarjotaan Reilun kaupan
kahvia ja teetä, ja tästä on tehty virallinen päätös. Hankkeeseen liittyneet tiedekunnat myös tiedottavat
päätöksestä laitoksilleen. Tähän mennessä 14 ainejärjestöä, Ilokivi, Sonaatti ja 1T-tiedekunta sekä ma
temaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ovat lähteneet mukaan hankkeeseen.
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Terhi-Anna Wilska on hankkeelle myötämielinen ja on
pyytänyt ottamaan asian tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi.
Liitteet:
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-

Esimerkkitiedote (Asia 6 / Liite A)

Päätösesitys
Päätetään, että tiedekunta käyttää jatkossa virallisissa tilaisuuksissa ja tarjoiluissa Reilu kauppa
-sertifioitua kahvia ja teetä ja tiedottaa päätöksestä tiedekunnan laitoksille.
-

Päätös:
Päätetty esityksen mukaisena.
-

7. Ilmoitusasiat

Avoinna olevien rekrytointien tilanne
Sosiaalityön professori 2012
Tiedekuntaneuvoston esitys Maijo Kurosen nimittämisestä tehtävään lähti rehtorille pe 11.4.20 14 sen
jälkeen, kun kasvatustieteellisen tiedekunnan lausunto yliopistopedagogisista opinnoista vapauttami
seksi oli saapunut. Lausunto oli vapauttamista puoltava. Odottaa rehtorin päätöstä.
Sosiaalityön professori 2013
Rekrytointi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Rekrytointiprosessi on edennyt haastattelu
vaiheeseen. Haastatteluajat on varattu kahdelle päivälle, 23.4. ja 29.4.2014.

Liite:
-

Dekaanin päätös haastatteluun valittavista henkilöistä. (Ilmoitusasiat / Liite A)

Psykologian professori
Psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi teki aloitteen psykologian professorin tehtävän täyttämi
sestä, koska professori Jarl Wahlström on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.8.20 15. Dekaani TerhiAnna Wilska esitti asian rehtorille ja rehtori on antanut luvan professorin tehtävän kansainvälisen täyt
tömenettelyn käynnistämiseen 8.4.2014 (sähköposti).
Dekaani Terhi-Anna Wilska nimitti psykologian professorin tehtävää koskevan valmisteluryhmän jä
seniksi varadekaani, professori Jaakko Seikkulan (pj.), professori Raimo Lappalaisen, professori Timo
Ahosen ja professori Paavo Leppäsen. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö Riitta Sokka.
Valmisteluryhmä valmistelee parhaillaan täyttösuunnitelmaa ja hakuilmoitusta tiedekuntaneuvoston
hyväksyttäväksi.
Yhteiskuntapolitiikan professori
Rekrytointi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Rekrytointiprosessi on edennyt haastattelu
vaiheeseen. Haastatteluajat on varattu kahdelle päivälle, 6.5. ja 12.5.2014.

Liite:
-

Dekaanin päätös haastatteluun valittavista henkilöistä. (flmoitusasiat / Liite B)

Sosiologian professorin kutsumenettely
YTT Tapio Litmasen kutsumenettely oli tiedekuntaneuvoston käsittelyssä maaliskuussa, jonka puolsi
kutsumenettelyä. Henkilöstöpalvelut edellyttävät kuitenkin vuoden 2012 sosiologian professorihau ssa
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saatuj en asiantuntij alausuntoj en tilalle uudet lausunnot, joten kutsuttavan materiaalit lähetetty uudelle
lausuntokierrokselle asiantuntij oille. Asiantuntij alausuntoj a on pyydetty kahdelta aiemman haun asian
tuntij alta, professori Matti Alestalolta (Tampereen yliopisto) ja professori Bente Halkierilta (Roskilde
University). Asia tulee lausuntojen saavuttua uudelleen tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi.
Aivotutkimuskeskuksen tutkimusjohtaj a
Rehtorin aloitteesta käynnistetty PsT Tiina Parviaisen asiantuntijamenettely. Siirtymässä asiantuntij oi
den arviointiin, kunhan hakijalta saadaan pyydetyt materiaalit. Asiantuntijoiksi ovat lupautuneet aka
temiaprofessori Riitta Hari (Aivotutkirnuskesku s, O.V. Lounasmaa -laboratorio, Aalto-yliopisto) ja
professori Jari Hietanen (Human Information Processing Laboratory, Tampereen yliopisto).

Valtio-opin ylipistonlehtori
Rekrytoidaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1 yliopistonlehtori. Tehtävään haki 27 hen
kilöä, joista 5 päätettiin lähettää asiantuntij amenettelyyn. Asiantuntijalausunnot ovat saapuneet. Valin
ta on seuraavaksi siirtymässä henkilökohtaisten haastatteluj en vaiheeseen.

Liite:
-

-

Dekaanin päätös asiantuntijamenettelyyn valinnasta (Ilmoitusasiat / Liite C)
Asiantuntijoiden lausunnot (Ilmoitusasiat / Liitteet D ja E)

Psykologian yliopistolehtori
Rekrytoidaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2014 31.7.2018. Yliopistonlehtori otetaan teh
tävään aluksi neljän vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden aikana yliopistonlehtorin tehtävässä toi
mivan henkilön odotetaan pätevöityvän pysyvään, vastuulliseen tutkimus- ja opetustehtävään. Määrä
aikainen työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi työsopimukseksi,
mikäli hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä tenure track —arviointi
menettelyn mukaisessa arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. Haku parhaillaan meneillään. Hakuaika
päättyy 30.4.2014.
-

Liite:
-

Hakuilmoitus (fimoitusasiat / Liite F)

Osastosihteeri henkilöstötiimiin
Palvelukeskuksen henkilöstötiimin henkilöstösihteeri Airi Kanerva siirtyy eläkkeelle. Hänen tilalleen
rekrytoidaan uusi henkilöstösihteeri elokuun 2014 alusta. Hakuaika päättyy tiistaina 22.4.2014.

Mattilanniemen uudisrakennuksen suunnittelu
Mattilanniemen uudisrakennuksen suunnittelu on jälleen käynnistynyt. Rakennukseen on viimeisim
män tiedon mukaan sijoittumassa Yhteiskuntatieteellinen tdk, Kauppakorkeakoulu, it-palvelut sekä
Avoin yliopisto. Suunnittelu käynnistyi arkkitehdin kanssa em. yksiköiden johtajien/dekaanienja hal
lintopäälliköiden/häntä vastaavan henkilön edustuksella yksiköistä. Ensimmäinen kokous pidettiin
tällä pienkokoonpanolla 16.4.20 14.
Arkkitehti toimitti kokouksesta ylätason tilaohjelmasuunnitelman, joka otetaan tiedekunnan yleissuun
nitteluryhmän ja laboratoriokeskuksen suunnitteluryhmän yhteiskokouksessa käsittelyyn maanantaina
28.4.20 14. Seuraava arkkitehdin kanssa pidettävä kokous on sovittu tiistaille 29.4.20 14. Tähän koko
ukseen toimitetaan tiedekunnassa tarkastettu ja kommentoitu tilaohjelma-excel, jonka pohjalta raken
nuksen neliömääräja lopullinen koko lyödään lukkoon.
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Tilaohjelma toimitetaan yliopistotason ohjausryhmän käsittelyyn heidän kokoukseensa 15.5.2014 sekä
hallituksen kesäkuun kokoukseen. Varsinainen tarkempi til asuunnittelu jatkuu tiedekunnan kahden
suunnitteluryhmän voimin siten, että tarkan tilasuunnitelman tulisi olla valmiina syyskuun 2014 lop
puun mennessä.

8. Kokouksen päättäminen
Dekaani päätti kokouksen klo 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terhi- nna
Dekaani

1

skr

Riitta Sokka
hallintopäällikkö

