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

PsT Minna-Liisa Luoma on hakenut psykologian, erityisesti geropsykologian dosentuuria 20.11.2014
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Psykologian laitos on pitänyt PsT Minna-Liisa Luoman kiinnittamistä yliopistoon opetuksen ja tutki-
mustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Psykologian laitoksen jothaja Jari-Erik Nurmi esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 24.9.2015 asian-

tuntijoiksi professori Kristiina Härkäpään Lapin yliopistosta (tutkimusala: kuntoutuksen arviointi, yh-
teistoiminta, maahanmuuttajien kuntoutus) ja emeritus, professori Isto Ruoppilan Jyväskylän yliopis-
tosta (tutkimusala: kehityspsykologia).

Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal-
le mahdollisuuden ilmoiuaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi

"Ikääntyneiden kaltoinkohtelu".

Liitteet:
- Pst Minna-Liisa Luoman hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 1 / Liite A)
-PsTMinna-LiisaLuomanarviointiavartentoimittamatjulkaisut(AsiaIILäteBjaC)
- Psykologian laitoksen lausunto (Asia 1 / Liite D)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia I lLäte E ja F)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 1 / Liite G)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite H)

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

ta.
- Päätetään myönnetäänkö PsT Minna-Liisa Luomalle dosentin arvo.

Päätös:

- Hyv?iksyttiin opetusnäyte arvosanallaHyvä.
- Päätettiin myöntää PsT Minna-Liisa Luomalle psykologian, erityisesti geropsykologian dosen-

tin arvo.

2. Tiedekunnan vuoden 20L5 tulos ja toimintakertomuksen hyväksyminen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tiedekunnan vuoden 2015 tulos oli 198 teur alijäämäinen, joka on n.l %o tiedekunnan kokonaisrahoi-
tukseen (17,9 Meur) verrattuna. Alijäämän suurimmat tekijät olivat vyörytettyjen tilakustannusten Ti-
lapalvelujen ilmoittamaa budjettia suuremmat tilakustannukset(112,7 teur) sekä ennakoimaton kasvu

Muissa sisäisissä erissä (64 teur). Lisäksi vaikka budjettitarkisteessa oli varauduttu loppuvuoden kulu-
piikkiin, kulut olivat joulukuussa hieman ennakoitua suuremmat.

Liitteet:
- Tiedekunnan vuoden 2015 tulosinfo (Asia 2lLäIe A)
- Tiedekunnan vuoden 2015 toimintakertomus (Asia 2lLäteB)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että hyväksytään tiedekunnan vuoden 2015 toimintakertomus.

raatos:
- Hyväksy'tty tiedekunnan vuoden 2015 toimintakertomus
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3. Ilmoitusasiat
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@j)¡u.fi

Henkilöstöasiat:

Kutsumengttely professuuriin, filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja, professori Mika Ojakangas on Jyväskylän yliopis-
ton rehtorin Matti Mannisen kanssa käydyn keskustelun perusteella esittän¡, että aloitettaisiin kutsu-
menettely yhteiskuntatieteiden tohtori, akatemiatutkija Jaria Kaukuan kutsumiseksi toistaiseksi voi-
massaolevaan filosofian professorin tehtävä¿in Jyväskylåin yliopiston yhteiskuntatieteiden ja f,rlosofian
laitokselle. Jari Kaukua on kansainvälisesti tunnustettu keskiajan filosofian tutkija, erikoisalanaan ata-
bifilosofia. Hän on julkaissut erittäin korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedejulkaisuissa ja kustantajil-
la, mukaan lukien Cambridge University Press, jota pidetäåin yleisesti ottaen filosofian alan korkeata-
soisimpana tiedejulkaisijana. Lisäksi Kaukua on poikkeuksellisen meritoitunut ulkoisen tutkimusrahoi-
tuksen hankinnassa: akatemiatutkijan määrärahan lisäksi hänelle on vastikäåin myönnetty ERC conso-
lidator grant (1,5 milj. €). Ottaen huomioon Kaukuan tutkimukseen suuntautuneen profiilin, hänellä on
lisäksi kiitettävästi ohj aus- j a opetuskokemusta.

Dekaani on esittänyt asian edelleen rehtorille ja rehtorin on antanut alustavan luvan kutsumenettelyn
käynniståimiselle 26. 1 .2016.

4 vuoden määräaikainen yliopistolehtorin tehtävä. psykologia
On käynnistetty asiantuntijamenttely PsT Jan Wikgrenin ottamiseksi 4 vuoden mïiãrîiaikaiseen yliopis-
tonlehtorin tehtävä¿in 1.8.2016 alkaen. Tehtävä liittyy Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen toiminnan
ja opetuksen käynnistämiseen. Asiantuntijoiksi ovat lupautuneet professori Magne Flaten Q.{orges
Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet; tutkimusala: biologinen psykologia, psykofysiologia) ja pro-
fessori Heikki Hämäläinen (Turun yliopisto; tutkimusala: neurokognitiivinen muotoutuvuus, hemispa-
tiaalinen huomioimattomuus, toiminnanohjaus ja ikä, sähkömagneettiset kentät, aivot, kognitiot).

V/ikgrenin työtehtäviin kuuluvat
a) opetuksen suunnittelu/opetus Psykologian laitoksen ja Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen opin-
tokokonaisuuksissa (vastuuopettajana kursseilla Psykologian tutkimusmenetelmät, PSYP201, Kogni-
tiivinen psykologia ja neurotiede, PSYAl70, sekä kandi- ja pro gradu töiden ohjausta, vastuuopettaja-
na kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuudessa, johon kuuluu opiskelijavalinnat ja hallinto sekä
opetusta Anatomy and physiology of the nervous system, CIBA110, Basics of brain imaging, CI-
84130, Experimental methods in neuroscience, CIBAI2O, Neuroscience practicum -kursseilla),
b) tutkimus painottuen oppimiseen vaikuttavien tekijöiden neuraalisen perustan selvittämiseen erityi-
sesti neuromodulatoristen menetelmien avulla (tDCS, TMS) ihmisillä ja eläimillä, sekä
c) tutkimusinfrastruktuurin koordinointi, erityisesti neuromodulatoristen menetelmien tutkimuskäytön
hallinnointi j a edistäminen osana Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen työryhmää.

Määräaikainen )'liopistonlehtorin tehtävä. filo sofia
Aiemmin avoinna olleeseen filosofian tenure track yliopistonlehtorin tehtävään valittiin Miira Tuomi-
nen, jolla toimi yliopistonlehtorin filosofian oppiaineessa. Miira Tuomiselta vapautunut yliopistonleh-
torin tehtävä laitetaan julkiseen hakuun määräaikaisena tehtävänä. Koska tilanne filosofian oppiainees-
sa on Jari Kaukuan kutsumenettelyn myötä muuttunut, tehtävä tulee olemaan määraaikainen siihen
saakka, kunnes Jari KaukuapalaaERC consolidator grant -projektiltaan työhön oppiaineeseen.

Yliopistonlehtorin tehtävä (tenure track). psvkoloeia
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Meneillåüin on edelleen yliopistonlehtorin tenure track tehtäväåin rekrytointiprosessi. Tehtävä vapautui,
kun Juha Holma nimitettiin psykologian professoriksi. Hakuaika päättyi jo 16.8.2015, mutta asiantun-
tijalausunnoissa tapahtuneen merkittävåin viiveen vuoksi rekr¡ointiprosessi on vasta nyt edennyt haas-

tatteluvaiheessen. TehtävÈiän haki yhteensä l0 henkilöä, jotka kaikki lÈihetettiin asiantuntija-arviointiin.
Asiantuntijalausuntojen saavuttua haastatteluun on päätetty kutsua kolme hakijaa. Haastattelut järjeste-

tåäin torstai na I 8.2.201 6.

4. Kokouksen päättäminen

Dekaani paätti kokouksen kello 13.27.

an vakuudeksi:

dekaani

Riitta Sokka
hallintopäällikkö


