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7. Opetusnäyte dosentuurihakemukseen / FT Päivi Fadiukoff
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

FT Päivi Fadjukoff on hakenut psykologian, erityisesti aikuisiän kehityksen dosentuuria 28.2.2016

Psykologian laitos on pitän¡ FT Päivi Fadjukoffin kiinnittamistä yliopistoon opetuksen ja tutkimus-
työn kannalta tarkoituksenmukaisena.
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Psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi esitti ja tiedekuntaneuvosto hyvtiksyi 28.4.2016 kokouk-
sessaan asiantuntijoiksi professori Ulla Kinnusen (Tampereen yliopisto) ja professori, emerita Marjatta
Vanhalakka-Ruohon (Itä-Suomen yliopisto). Lausuntojen måiäräaika on 18.8.2016 eivätkä ne ole vielä
saapuneet.

Tiedekuntaneuvosto on edellytttinyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal-
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
"Identiteetin rakentaminen läpi elåimän jatkuvana prosessina".

Liitteet:
- FT Päivi Fadjukoffin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 1 / Liite A)
- FT Päivi Fadjukofhn arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia I / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia I / Liite C)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia I i Liite D)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 1 / Liite E)

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

ta.

raatos:
- Påiätettiin hyväksyäopetusnäyte.
- Arvosanasta keskusteltiin ja professori Mäntysaari ehdotti arvosan¿ra Hyvin hyvä. Professori

Ojakangas teki vastaehdotuksen arvosanasta Hyvä. Äänestysmenettelyssä arvosanaksi päätet-

tiin Hyvin hyvä äinin 6-4.

2. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / YTT ]uhana Toivanen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäätlikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Juhana Toivanen on hakenut filosofian dosentuuria3.6.20l6.

Rehtorin påiätöksen (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 pitän¡ YTT Juhana Toivasen kiinnit-
tämistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että hakijoilta, jotka eivät ole
antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vtihintään arvosanalla hyvä, pyydetään ope-
tusnäyte.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori, emeritus Simo Knuuttila (Helsingin yliopisto;
tutkimusala: teologinen etiikka, uskonnon filosofia) ja professori Russell Friedman (University of
Leuven; tutkimusala: myöhemmän keskiajan filosofia, tiede ja teologia).

Liitteet:
- YTT Juhana Toivasen låihettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 2lLäte 4t)

- YTT Juhana Toivasen arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 2 lLäte B, C ja D)
- Laitoksen lausunto (Asia 2 lLäteE)
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Päätösehdotus:
- Esitet¿i¿in, että ryhdytäåin dosentin arvon myöntåimismenettelyyn.
- Esitet¿i¿in, että asiantuntijoiksi hyväksytään professori, emeritus Simo Knuuttila (Helsingin

yliopisto) ja professori Russell Friedman (University of Leuven)
- Esitetåiän, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekunta-

neuvoston kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

Päätös:
- Päätettiin esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

3. Dosentin arvon myöntämiseen ryhtyminen / PsT |aana Viljaranta
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

PsT Jaana Viljaranta on hakenut psykologian, erityisalana oppimisen motivaatiopsykologian dosentuu-
ria8.6.2016.

Rehtorin påiätöksen (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 pitåinyt PsT Jaana Viljarannan kiinnittämistä yliopistoon
opetuksen j a tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että hakijoilta, jotka eivät ole
antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vähintåüin arvosanalla hyvä, pyydetään ope-
tusnäyte.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet professori Leena Holopainen (Itä-Suomen yliopisto; tut-
kimusala: erityispedagogiikka, kielelliset vaikeudet) ja dosentti Janne Lepola (Turun yliopisto; tutki-
musala: kuullunymmärtämisen ja kuvatarinen ymmärtämistaitojen kehittyminen, esi- ja alakouluikäis-
ten motivaation kehitys).

Liitteet:
- PsT Jaana Viljarannan lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Lisäasia 4l Liite A)
- PsT JaanaViljarannan arviointia varten lähettämät julkaisut (Lisäasia 4l lLäteB)
- Laitoksen lausunto (Lisäasia 4l Läte C)

Päätösehdotus:
- Esitetään, että ryhdytälin dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytËiän professori Leena Holopainen (Itä-Suomen yliopis-

to) ja dosentti Janne Lepola (Turun yliopisto)
- Esitetäåin, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekunta-

neuvoston kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

râatos
Påiätettiin esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

4. Ilmoitusasiat
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi
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Budj ettitarkiste 05/20 1 6

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toukokuun budjettitarkisteessa tiedekunnan kokonaistulos päätyi

alijäämäiseksi. Arvio vuoden 2016 alijîiâmästä tämän hetken tiedoilla on n. 344 teur. Måüirä tarkentuu
syksyn 20 1 6 budjettitarkisteessa.

Alijäämä aiheutui vuoden 2016 budjettia valmistellessa marraskuussa 2015 palvelukeskuksen talous-
tiimissä tapahtuneesta teknisestä virheestä. Projektirahoitusta psykologian laitokselle päivitettäessä

tuloihin oli virheellisesti kirjattu psykologian laitoksen ulkoisen rahoituksen maärä,,joka sisälsi myös

omarahoituso suudet. Virhe palj astui budj ettitarki stetta tehtäessä.

Alijäämän mäàrää on rajoitettu psykologian laitoksen johtajan kanssa måüiritellyistä eristä, kuitenkin
niin, että säästöjen toteuttamisen on katsottu olevan realistisia. Tämä on tarkoittanut mm. psykologian
laitoksen jatkuvan apurahahaun sulkemista loppuvuodeksi 2016 sekä ylimääräisen puskurin karsimista
henkilö stökuluj en budj etista.

Lopullinen tilikauden tulos riippuu loppuvuoden budjettikurista kaikissa tulosyksiköissä sekä täyden-
tävän rahoituksen mahdollisista muutoksista.

5. Kokouksenpäättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 13.21.

hi-Anna Wilska
dekaani

Riitta Sokka
hallintopäällikkö


