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L. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1 $) ja hallituksen 14.10.2009 hyvåiksymän hallintoasioiden ja
muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan yliopiston hallintoelin on päätösval-
tainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin påiätösvaltaisuus.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden kasittelya Jyväskylän yliopistossa koskevien ohjeiden mukaan
kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin ajoissa kuin mahdollista ja vähintään kolme
arkipäivåiä ennen kokousta lähettämällä esityslista. Kokouksen aluksi hyvriksytri:in esityslista puheen-
johtajan esittelystä.

Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsr-
teltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Tällainen menettely on mahdollista vain poikke-
ustapauksissa ja siitä tulee tehdä merkintä pöytákirjaan.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös : Hyvfü syttiin esityslista.

3. Opetusnäyte dosentuurihakemukseen / YTT Tapio Nykänen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikko, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Tapio Nykänen on hakenut valtio-opin dosentuuria 26.2.2016

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitrinyt YTT Tapio Nykäsen kiinnittamistä yliopistoon ope-
tuksen j a tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Tiedekuntaneuvosto on edellyttrinyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal-
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
"Yksinäisyys poliittisena tekij änä Hannah Arendtin aj attelussa".

Kaikkien asiantuntijoiden lausunnot eivät ole vielä saapuneet, joten dosentin arvosta päätetään myö-
hemmin.

Liitteet:
- YTT Tapio Nykäsen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 3 / Liite A)
- YTT Tapio Nykäsen arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 3 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 3 / Liite C)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 3 / Liite D)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 3 / Liite E)
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, Päätösehdotus:
- Päätetåiän opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestä ja sille myönnettävästä arvosanas-

ta.

raatos:
- Päätettiin opetusnäytteen hyväksymisestä arvosanalla Erittäin hyvä.

4. Dosentin arvosta päättäminen / 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 kiinnittämistä yliopistoon opetuksen ja tutkimus-
työn kannalta tarkoituksenmukaisena.

Psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 28.4.2016 asian-
tuntijoiksi professori Ulla Kinnusen (Tampereen yliopisto) ja professori, emerita Marjatta Vanhalakka-
Ruohon (Itä-Suomen yliopisto). Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentin arvon myönt?imistä.

Tiedekuntaneuvosto edellytti hakijalta opetusnäyffeen antamista.
15.6.20I6ja se hyvåiksyttiin arvosanalla Hyvin hyvä.

Hakija antoi opetusnältteen

Liitteet:
- FT Päivi Fadjukoffin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 4 lLäte 4t)
- FT Päivi Fadjukoffin arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 4 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 4 lLäte C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 4 lLäte D ja E)

Päätösehdotus:
- Päätetään myönnetäänkö FT Päivi Fadjukoffille dosentin arvo

Päätös:
- Päätettiin myöntää FT Päivi Fadjukoffille psykologian, erityisesti aikuisiän kehityksen dosentin

arvo.

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

FT Tobias Harding on hakenut kulttuuripolitiikan dosentuuria 20.5.2016.

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 pitrinyt FT Tobias Hardingin kiinnittä-
mistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Asiantuntijoiksi ovat tarvittaessa lupautuneet Dr. Jonathan Paquette (University of Ottawa, Canada;
tutkimusala: kulttuuripolitiikka ja -hallinto, museo- ja perinnepolitiikka) ja professori Per Selle (Uni-
versity of Bergen, Norway; tutkimusala: vapaaehtoinen organisatorinen ja poliittinen mobilisaatio,
ympäristöpolitiikka, hyvinvointivaltiot).



4

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

Liitteet:
- FT Tobias Hardingin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 5 / Liite A)
- FT Tobias Hardingin arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 5 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 5 / Liite C)

Päätösehdotus:
- Esitetäåin, että ryhdytään dosentin arvon myöntämismenettelyyn.
- Esitetään, että asiantuntijoiksi hyväksytään Dr. Jonathan Paquette (University of Ottawa) ja
professori Per Selle (University of Bergen).

- Esitetään, että hakija antaa opetusnäytteensä dosentuurin myöntämistä käsittelevän tiedekuntaneuvos-
ton kokouksen yhteydessä, mikäli asiantuntijalausunnot ovat dosentuuria puoltavia.

Päätös:
- Påiätettiin esityksen mukaisesti kaikkien kolmen kohdan osalta.

6. Dosentin arvosta päättäminen / PsT |aana Viliaranta
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.

Psykologian laitos on pitÈinyt PsT Jaana Viljarannan kiinnittamistä yliopistoon opetuksen ja tutkimus-
työn kannalta tarkoituksenmukaisena.

Psykologian laitoksen johtaja Jari-Erik Nurmi esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 15.6.2016 asian-
tuntijoiksi professori Leena Holopaisen (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti Janne Lepolan (Turun yli-
opisto). Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentin arvon myöntämistä.

Tiedekuntaneuvosto on edellytti hakijalta opetusnäytteen antamista. Hakijan antama opetusnäyte hy-
våiksyttiin arvosanalla Hyvin hyvä tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.8.2016.

Liitteet:
- PsT Jaana Viljarannan låihettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 6/ Liite A)
- PsT Jaana Viljarannan arviointia varten lähettämät julkaisut (Asia 6l I LäteB)
- Laitoksen lausunto (Asia 6 lLäte C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 6 lLäte D ja E)

Päätösehdotus:
- Päätetåiän myönnetåiänkö PsT JaanaViljarannalle dosentin arvo

Päätös:
- Tiedekuntaneuvoston jäsen Noona Kiuru jääväsi itsensä. Koska tiedekuntaneuvoston kokous

oli päätösvaltainen 5/10 jäsenellä, jääväyksen vuoksi tiedekuntaneuvosto ei ollut enää päätös-
valtainen tässä asiassa. Asian käsiuely siirrettiin myöhempään kokoukseen.
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7. Ilmoitusasiat
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Rekrytoinnit siirtymäkauden tiedekuntaneuvostossa

Filosofîan professorin määräaikainen työsuhde ajalle 1.1.2017 - 31.12.2021
Kyseessä on filosofian professori Sara Heinämaan akatemiaprofessorin kauden sijaisuus. Hakua varten
on valmisteltu hakuilmoitus ja täyttösuunnitelma suomeksi ja englanniksi ja ne on hyväksytty Huma-
nistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan siirtymäkauden tiedekuntaneuvostossa. Hakuilmoitus ja täyt-
tösuunnitelma ovat lähteneet hyvfü syttäväksi rehtorille.

8. Kokouksenpäättäminen

Dekaani p?iätti kokouksen kello 12.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Terhi-Anna Wilska
dekaani

Sokka
hallintopeiällikkö




