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1. Dosentin arvon myöntäminen / YTT Viii Lähteenmäki
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Viii Lähteenmäki on hakenut filosofian erityisesti filosofian historian dosentuuria 23.10.2014 ja
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.

Laitoksen johtaja Teppo Kröger esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 27.11.2014 asiantuntijoiksi pro
fessori Alison Simmonsin (Harvardin yliopisto) ja professori Simo Knuuttiian (Helsingin yliopisto).
Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentuuria.

Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
Tietoisuuden ongelma: varhaismodernit lähtökohdat’.

Liitteet:
- YTT Viii Lähteenmäen hakemus liitteineen (Asia 1 / Liite A)
- Laitoksen lausunto (Asia 1 / Liite B)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 1 / Liite C ja D)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 1 / Liite E)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite F)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja sille myönnettävästä arvosanas

ta.
- Päätetään myönnetäänkö YTT Viii Lähteenmäelle dosentin arvo.

Päätös:
- Päätetty hyväksyä opetusnäyte arvosanalla Hyvin hyvä.
- Päätetty myöntää YTT Vili Lähteenrnäelle dosentin arvo.

2. Opetusnäyte dosentuurihakemukseen / YTT Suvi Huttunen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Suvi Huttunen on hakenut yhteiskuntapolitiikan, erityisesti ympäristöpolitiikan
dosentuuria 15.9.2014 ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksen

mukaisena.

Laitoksen johtaja Teppo Kröger esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 18.12.2014 asiantuntijoiksi pro
fessori Pekka Jokisen (Tampereen yliopisto) ja professori Rauno Sairisen (Itä-Suomen yliopisto). Asi
antuntijalausunnoista on toinen on viivästynyt ja käytettävissä on nyt vasta yksi lausunto. Dosentuurin
myöntämisestä voidaan päättää vasta molempien lausuntojen saavuttua.

Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakij alta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
“Mitä on ympäristöpolitiikka?”.

Liitteet:
- YTT Suvi Huttusen hakemus liitteineen (Asia 2/ Liite A)
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- Laitoksen lausunto (Asia 2 / Liite B)
- Asiantuntijan lausunto (Asia 2 / Liite C)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 2 / Liite D)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 2 / Liite E)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestäja sille myönnettävästä arvosanas

ta.

Päätös:
- Päätetty hyväksyä opetusnäyte arvosanalla Erittäin hyvä.

3. Dosentin arvon myöntäminen / FT Margaret Tuomi

Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.rsokka@jyu.fi

FT Margaret Tuomi on hakenut sosiologian erityisesti kasvatussosiologian dosentuuria 6.5.2014 ja
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitänyt dosentuuria tarkoituksenmukaisena.

Laitoksen johtaja Teppo Kröger esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 30.10.2014 asiantuntijoiksi pro
fessori Arja Virran (Turun yliopisto) ja dosentti Sinikka Aapola-Karin (Helsingin yliopisto). Asiantun
tijoiden mielipide jakautui kahtia: toinen asiantuntijoista puoltaa dosentuuria, toinen ei.

Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
From the Lecture Series: On the Relationships of Maj orities and Minorities, Lecture: The Case of a

Traditional Minority: The Finnish Roma.

Liitteet:
- FT Margaret Tuomen hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 3/ Liite A)
- FT Margaret Tuomen arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 3 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 3 / Liite C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 3 / Liite D ja E)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 3/ Liite F)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 3 / Liite G)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestä ja sille myönnettävästä arvosanas

ta.
- Päätetään myönnetäänkö FT Margaret Tuomelle dosentin arvo.

Päätös:
- Päätetty hyväksyä opetusnäyte arvosanalla Tyydyttävä.
- Päätetty olla myöntämättä FT Margaret Tuomelle dosentin arvoa. Tiedekuntaneuvosto suositte

lee FT Tuomea harkitsemaan asiantuntija Aapola-Karin suositusta hakea dosentuuria kasvatus
tieteellisestä tiedekunnasta.
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4. Tutkijanuramallissa etenemisen arviointi / YTT Timo Anttila
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riittar.sokka@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa
parannetaan tutkij anuran ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu
henkilö voidaan poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen mää
räaikaiseen tai vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategis
ten tavoitteiden mukaisesti (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011).

Tutkijatohtorin tehtävässä erityisen hyvin suoriutunut henkilö voidaan ottaa
- uudelleen tutkijatohtoriksi kokonaan uudelle yhtäjaksoiselle, enintään 4 vuoden

itsenäistymiskaudelle, mikäli tämä tukee tutkijanuralla etenemistä ja pätevöitymistä pysyvään
tehtävään TAI

- määräaikaiseen yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään, jolloin henkilön työsuhde
voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, jos hänen toimintansa todetaan
erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi.

Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen
työhön, sekä tehtävässä tarvittava opetustaito.

Määräaikaisessa yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävässä erityisen hyvin suoriutunut
henkilö voidaan ottaa

- toistaiseksi voimassa olevaan yliopistotutkij an tai yliopistonlehtorin tehtävään.

Yliopistotutkijalta ja yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteelli
sestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä,
ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvien tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman
mukaisesti haijoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opin
näytetöitä, opettaa, edistää opetusta, osallistua opetuksen kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opin
toja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät.

Arvioitavalta henkilöltä on pyydetty seuraavat materiaalit:
1) Ansioluettelo (CV)
2) Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
3) Opetusportfolio
4) hänen parhaaksi arvioimansa 10 julkaisua.

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön
1) tieteellisiä ansioita
2) opetus-ja ohjausansioita sekä
3) muita ansioita.

Arvioitavan henkilön toiminnan tulee osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella
edellä mainituista osa-alueista ollakseen erityisen ansiokasta.

Timo Anttilan tutkijanuramallissa etenemistä arvioidaan yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen liittyen.
Parhaillaan hän toimii Suomen Akatemian akatemiatutkijanaja tätä ennen hän toimi tutkijatohtorina.
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Tutkijanuramallissa etenemiseen pyydetään omat asiantuntijalausuntonsa. Asiantuntijoiksi ovat tarvit
taessa lupautuneet tutkimusprofessori, emeritus Jussi Simpura (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja
professori Pertti Koistinen (Tampereen yliopisto; tutkimusala: sosiaalipolitiikka, ent. työpolitiikka).

Timo Anttila on antanut opetusnäytteet Olen antanut opetusnäytteet 24.5.2007 Jyväskylän
yliopiston yhteiskuntapolitiikan yliassistentuuria (arvosana hyvin hyvä) ja 18.5.2010
Tampereen yliopiston dosentuuria (arvosana hyvä) varten. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että ope
tusnäytettä ei pyydetä, jos henkilö on antanut opetusnäytteen viimeisen viiden vuoden aikana vähin
tään arvosanalla hyvä.

Timo Anttila ei ole suorittanut yliopistopedagogisia opintoja.

Liitteet:
- Timo Anttilan materiaalit ilman julkaisuja (Asia 4 / Liite A)
- Timo Anttilan arviointia varten toimittamat julkaisut (Asia 4 / Liite B ja C)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että jatketaan tutkij anuramallissa etenemisen arviointia
- Esitetään, että hyväksytään asiantuntijat
- Esitetään, että vapautetaan Timo Anttila opetusnäytteen antamisesta

Päätös:
- Päätetty jatkaa tutkijanuramallissa etenemisen arviointia.
- Hyväksytty ehdotetut asiantuntijat
- Koska asiasta myöhemmässä tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettäessä viimeisimmän

opetusnäytteen antamisesta tulee kuluneeksi yli viisi vuotta, tiedekuntaneuvosto pyytää uuden
opetusnäytteen antamista.

5. Yliopistotutkijan tehtävään ottaminen, neuropsykologia / PsT Satu Palva

Valmistelija: Riitta Sokka, ha11intopä11ikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riittar.sokka@jyu.fi

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa avattiin 29.7.2014 haettavaksi yliopistotutkijan enintään neljän
vuoden määräajaksi tai toistaiseksi voimassa oleva työtehtävä 2.1.2015 alkaen.

Yliopistotutkij an tehtävässä painottuvat itsenäisen tutkimuksen tekeminen ja tutkimusprojektien j oh
tammen, kansainvälinen yhteistyö, neuropsykologian ja kognitiivisen neurotieteen opetustehtävät sekä
opinnäytetöiden ohjaaminen. Yliopistotutkijan tehtävä on tutkimuspainotteinen ja valittavalta edellyte
tään erityisesti kognitiivisen neurotieteen menetelmien (EEG/MEG) jaltai koe-eläinmalleilla toteutet
tavan fysiologisen psykologian menetelmien hallintaa.

Hakuaika tehtävään päättyi 5.9.2014. Hakemuksia saapui 10 kpl. Kaikki hakemukset lähetettiin asian
tuntij oiden arvioitavaksi. Asiantuntij oiksi valittiin professori Martin Ingvar (Karolinska Institutet) ja
professori Matti Laine (Abo Akademi).

Asiantuntijoiden lausuntojen saapumisen jälkeen haastatteluihin kutsuttiin 5 hakij aa.

Haastatteluihin kutsutut olivat:
Astikainen Piia
Hämäläinen Jarmo
Palva Satu
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Penttonen Markku
Wikgren Jan.

Haastattelut pidettiin 17.2., 18.2., ja 2.3.20 15.

Molemmat asiantuntijat Matti Laine ja Martin Ingvar asettivat Satu Palvan ensisijaiseksi ehdokkaaksi
tehtävään. Satu Palva vastaa parhaiten hakuilmoituksessa esitettyjä kriteereitäja on näin ollen vahvin
ehdokas tehtävään. Palvan osaaminen MEG-menetelmissä on erityisen vahvaa verrattuna muihin haki-
joihin.

Yliopistotutkij an toistaiseksi voimassa olevaan tenure track -työsuhteeseen esitetään valittavaksi Satu
Palvaa. Tenure track -arviointi tutkijanuramallissa etenemisestä suoritetaan myöhemmin.

Satu Palva on antanut opetusnäytteen neurotieteen dosentuuria varten Biotieteelliseen tiedekuntaan
Helsingin yliopistoon toukokuussa 2011 arvosanalla hyvä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että ope
tusnäytettä ei pyydetä, jos henkilö on antanut opetusnäytteen viimeisen viiden vuoden aikana vähin
tään arvosanalla hyvä. Hän ei ole suorittanut yliopistopedagogisia opintoja.

Yliopistotutkijan pysytään tehtävään ottamisesta päättää rehtori. Esityksen työsuhteeseen ottamisesta
tekee dekaani tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

Liitteet:
- Päätös, hakijoiden valinta haastatteluun (Asia 4 / Liite A)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 4 / Liite B ja C)
- Muistio työsuhteeseen ottamisesta (Asia 4 / Liite D)
- Hakijan Piia Astikainen hakemusmateriaalit (Asia 4 / Liite E)
- Hakijan Jarmo Hämäläinen hakemusmateriaalit (Asia 4 / Liite F)
- Hakijan Satu Palva hakemusmateriaalit (Asia 4 / Liite G)
- Hakijan Markku Penttonen hakemusmateriaalit (Asia 4 / Liite H)
- Hakijan Jan Wikgren hakemusmateriaalit (Asia 4 / Liite 1)

Päätösehdotus:
- Esitetään neuropsykologian yliopistotutkijan toistaiseksi voimassa olevaan tenure track -

työsuhteeseen otettavaksi PsT Satu Palvaa.
- Esitetään PsT Satu Palvan vapauttamista opetusnäytteen antamisesta

Päätös:
- Päätetty esittää neuropsykologian yliopistotutkijan toistaiseksi voimassa olevaan tenure track -

työsuhteeseen otettavaksi PsT Satu Palvaa.
- Päätetty vapauttaa PsT Satu Palva opetusnäytteen antamisesta.

6. Professorin tehtävään ottaminen, psykologia / PsT Juha Holma
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi on 17.3.2014 esittänyt ja rehtori alustavasti 8.4.2014
sähköpostitse hyväksynyt psykologian professorin tehtävän julkisen hakumenettelyn aloittamisen.

Tehtävän täyttö liittyy professori Jarl Wahlströmin eläköitymiseen. Hän on ilmoittanut jäävänsä eläk
keelle 1.8.2015. Hän on hoitanut keskeisiä tehtäviä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella sekä
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perustutkinto-opetukseen ja tohtorikoulutukseen että erityisesti myös psykoterapian alan erikoispsyko
logikoulutukseen ja psykoterapeuttikoulutukseen liittyen.

Dekaani Terhi-Anna Wilska on valinnut valintaryhmän jäseniksi varadekaani, professori Jaakko Seik
kulan (pj.), professori Timo Ahosen, professori Raimo Lappalaisen ja professori Paavo Leppäsen.
Valmisteluryhmän sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka.

Hakuaika tehtävään päättyi 3 1.8.2014. Hakemuksia saapui 3 kpl:
de Castro Faria Saigado, Joäo Manuel
Holma Juha
Laitila Aarno.

Dekaani Terhi-Anna Wilska nimitti asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt:
professori Jorma Piha, Turun yliopisto
professori John McLeod, University of Oslo ja University of Abertay, Scotland (emeritus)
professori Jochen Schweitzer, University of Heidelberg.

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa valmisteluryhmä kutsui haastatteluihin kaksi hakij aa sen perus
teella, että heidän hakemuksensa vastasivat hakuilmoituksessa esitettyj ä painotuksia ja osaamista.
Haastatteluihin kutsutut olivat:
Holma Juha
Laitila Aarno.

Haastattelut pidettiin 5.3. ja 12.3.2015. Haastattelun suorittivat professorit Timo Ahonen, Raimo Lap
palainenja Paavo Leppänen, sihteerinä toimi hallintopäällikkö Riitta Sokka.

Valmisteluryhmän on valmistellut esityksen työsuhteeseen ottamisestaja se esittää PsT Juha Holman
ottamista psykologian professorin tehtävään. PsT Juha Holma on suorittanut vaaditut yliopistopedago
giset opinnot vuonna 2013. Hakija on antanut opetusnäytteen kaksi kertaa: Jyväskylän yliopiston psy
kologian yliassistentin virkaan 5.2.1998 arvolau seella hyvä ja Tampereen yliopiston psykologian ylias
sistentin virkaan 8.11.1999 arvolauseella hyvä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että uusi opetusnäyte
pyydetään, jos henkilö ei ole antanut opetusnäytettä viimeisen viiden vuoden aikana vähintään arvosa
nalla hyvä. Linjauksesta voidaan tehdä myös poikkeuksia aiemmin annettujen opetusnäytteiden ja pit
kän opetuskokemuksen 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 allekirj oitettavaksi.

Liitteet:
- Dekaanin päätös valmisteluryhmän nimeämisestä (Asia 6 / Liite A)
- Täyttösuunnitelma (Asia 6 / Liite B)
- Dekaanin päätös asiantuntijoiden nimittämisestä (Asia 6 / Liite C)
- Hakijan Joäo Manuel de Castro Faria Saigado hakemusmateriaalit (Asia 6 / Liite D)
- Hakijan Juha Holman hakemusmateriaalit (Asia 6 / Liite E)
- Hakijan Aarno Laitila hakemusmateriaalit (Asia 6 / Liite F)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 6 / Liite G, Hja 1)
- Valmisteluryhmän muistio (Asia 6 / Liite J)
- Esitys psykologian professorin tehtävään ottamisesta (Asia 6 / Liite K)

Päatösehdotus:
- Todetaan PsT Juha Holman täyttävän professorin tehtävälle säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
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- Esitetään rehtorille PsT Juha Holman ottamista psykologian professorin tehtävään.
- Esitetään PsT Juha Holman vapauttamista opetusnäytteestä aiemmin annettujen opetusnäytteiden

sekä mittavan opetuskokemuksen perusteella.

Päätös:
- Todettu, että PsT Juha Holma täyttää professorin tehtävälle säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
- Päätetty esittää rehtorille PsT Juha Holman ottamista psykologian professorin tehtävään.
- Päätetty vapauttaa PsT Juha Holma aiemmin annettujen opetusnäytteiden ja erityisesti runsaan

opetuskokemuksen perusteella opetusnäytteestä.

7. Ilmoitusasiat

Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Rekrytoinnit

Professori, kulttuuripolitikka, 1.1.2016 alkaen
Hakuaika on päättynyt 15.4.2015. Tehtävään haki yhteensä 14 henkilöä. Asia siirtyy valmisteluryh
mälle (dekaani Wilska ja professorit Heinämaa, Kröger ja Ojakangas), joka ehdottaa asiantuntijoiden
valinnan ja asiantuntijamenettelyyn valittavat henkilöt dekaanille.

Professori, yhteiskuntapolitiikka, kutsumenettely
Rehtori hyväksynyt kutsumenettelyn käyttämisen ja hakemus on pyydetty FT Nathan Lillieltä. Tiede
kuntaneuvosto on 22.1.2015 hyväksynyt valmisteluryhmän kokoonpanon (dekaani Wilska ja professo
rit Kuronen, Kröger ja Ojakangas), täyttösuunnitelman ja asiantuntijat (professorit Heikki Hiilamo ja
Peter Turnbull). Asiantuntijoilta on pyydetty lausunnot 5.6.2015 mennessä. Tiedekuntaneuvosto edel
lytti Lillieltä opetusnäytteen antamista, jonka hän on alustavasti suunnitellut antavansa kesäkuun tie
dekuntaneuvoston kokouksessa.

Yliopistonlehtori, kulttuuripolitiikka, 1.1.2016 - 31.8.2019
Kyseessä on Kanna Horstin akatemiatutkija-ajan sijaisuus. Hakuaika tehtävään päättyy 3 1.5.2015.

Yliopistonlehtori, sosiaalityö, 3.8.2015 - 31.12.2018
Määräaikaisuuden perusteena on OKJVI:n määräaikaisen tavoitteen mukainen sosiaalityön maistereiden
lisäkoulutus.

1-2 yliopistonlehtoria, yhteiskuntapolitiikka, 1.8.2015 - 31.7.2016
Kyseessä on Mia Tammelinin ja Antti Puupposen tutkimusvapaiden sijaisuudet. Hakuaika tehtävään
päättyy 8.5.2015.

Yliopistotutkija, tenure track -paikka, profilointihanke, 1.8.2015 - 31.7.2019
Yliopistotutkijoiden tehtävät liittyvät yliopiston profilointihankkeeseen Multidisciplinary Research on
Learning and Teaching - MultiLeTe. Tehtävissä painottuu oppimisen prosessien tutkimus, ja niihin
haetaan kansainvälisen tason tutkijoita tenure track -tehtäviin. Toinen tehtävistä sijoittuu kasvatustie
teiden tiedekuntaan ja toinen psykologian laitokselle. Hakuaika tehtäviin on päättynyt 17.4.2015. Teh
täviin haki yhteensä 44 hakijaa.

Yliopistonopettaja, yhteiskuntatieteiden metodologia, 1.8.2015 alkaen
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Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Oj akangas on esittänyt pysyväisluonteiseksi
todetun tehtävän täyttämistä. Hän esitti tehtävään otettavaksi John Pajusta, joka on vastannut kyseisen
opetuksen hoitamisesta jo vuosia. Dekaani on päätöksellään hyväksynyt esityksen. Asia lähtee henki
löstöjohtaj an hyväksyttäväksi Saima-järjestelmään.

Yliopistonopettaja, Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuus 1.8.2015 - 31.12.2016
Kyseessä sijaisuus Lappalaisen hoitaessa tilapäisesti kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelman profes
sorin tehtäviä. Tehtävään esitetään otettavaksi Hanna-Man Husua. Asia lähtee henkilöstöjohtajan hy
väksyttäväksi Saima-järjestelmään.

Yliopistonopettaja, valtio-oppi, sijaisuus 1.8.2015-31.12.2016
Kyseessä on Paul-Erik Korvelan tutkimusvapaan sijaisuus. Tehtävään otettavaksi on esitetty Mikko
Jakosta. Asia on henkilöstöpalveluiden käsiteltävänä Saima-järjestelmässä.

3 Tohtorikoulutettavaa, 1.9.2015 - 31.8.2019
Tohtorikoulutettavat palkataan psykologian laitoksen Childbrain-hankkeeseen. Hakuaika tehtäviin
päättyy 30.4.2015.

Talousamanuenssi
Talousamanuenssimme Sanna Pollari on valittu Humanistisessa tiedekunnassa avoinna olleeseen talo
usamanuenssin tehtävään, jossa hän aloittaa 4.5.20 15 alkaen. Henkilöstöjohtajalle on tehty esitys teh
tävän täyttämisestä mahdollisimman pian.

Tila-asiat

LOOP-uudisrakennusta ei rakenneta. Tilapalvelut on lisäksi ilmoittanut tavoitteeksi luopua Ylistömä
entie 33 ja Ohjelmakaari 10 vuokratiloista mahdollisimman pian. Y33-rakennuksen irtisanomisaika on
6 kk. Tähän liittyen tilapalvelut kartoittaa mahdollisuutta mahduttaa psykologian laitos laboratorioi
neen Kärki-kiinteistöön Mattilanniemen kampukselle siellä vapaana oleviin ja syksyllä 2015 vapautu
viin tiloihin. Laboratorioiden muuton suhteen tilapalveluja on informoitu, että sopivin muuttoajankohta
on tänä ja tulevana vuonna syksy, sillä kevätkausille on jo sovittu mittaustutkimuksia. Yhteiskuntatie
teiden ja filosofian laitokselle tarjottiin tilaa Proxima (X) rakennuksesta, mutta tutustumiskäynnillä se
osoittautui epäkäytännölliseksi ja liian pieneksi. Muuttoajankohdasta tai lopullisesta tiedekunnan si
joittumispaikasta ei ole tässä vaiheessa tietoa, vaan meneillään ovat vasta alustavat selvitykset.

8. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Terhi-Anna Wilska Riitta Sokka
hallintopäällikködekaani




