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1.. Päätösvaltaisuudentoteaminen

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

Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös : Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistanhyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyä Jyväskylän yliopistossa koskevien ohjeiden mukaan
kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin ajoissa kuin mahdollista ja våihintään kolme
arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista. Kokouksen aluksi hyväksytään esityslista puheen-
johtajan esittelystä.

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

Päätösehdotus : Hyv?iksytään esityslista.

Päätös : Esityslista hyvfü syttiin

3. Opetusnäyte ia dosentin arvosta päättäminen / YTT |uhana Toivanen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

YTT Juhana Toivanen on hakenut filosofian dosentuuria 3.6.2016.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on pitänyt YTT Juhana Toivasen 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 vähintään arvosanalla hyvä, pyydetäåin ope-
tusnäyte.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväk-
syi 15.6.2016 asiantuntijoiksi professori, emeritus Simo Knuuttilan (Helsingin yliopisto) ja professori
Russell Friedmanin (University of Leuven). Molemmat asiantuntijat puoltavat dosentin arvon myön-
tämistä.

Tiedekuntaneuvosto on edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myöntänyt hakijal-
le mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi
"Metafyysinen realismi".

Liitteet:
- YTT Juhana Toivasen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 3 i Liite A)
- YTT Juhana Toivasen arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 3 lLäte B, C ja D)
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- Laitoksen lausunto (Asia 3 / Liite E)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 3 I Läte F ja G)
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 3 / Liite H)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 3 / Liite I)

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

ta.
- Päätetään myönnetäänkö YTT Juhana Toivaselle dosentin arvo.

Päätös:
- Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla erittäin hyvä.
- Päätettiin myöntää YTT Juhana Toivaselle dosentin arvo.

4. Opetusnäyte filosofian professorin tehtävään / YTT fari Kaukua
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 864Ç s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Tiedekunta on rehtorin 26.1.2016 alustavan luvan perusteella valmistellut YTT Jari Kaukuan ottamista
filosofian professorin tehtävään kutsumenettelyllä.

YTT Kaukua ei ole antanut opetusnäytettä. Tiedekuntaneuvosto on linjannut, että opetustehtävän haki-
joilta, jotka eivät ole antaneet viimeisen viiden vuoden aikana opetusnäytettä vähintään arvosanalla
hyuä, pyydetään opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto on 31.3.2016 edellyttänyt hakijalta opetusnäytteen
antamista. Dekaani on myöntänyt hakijalle mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Haki-
j a on ilmoittanut opetusnäytteen aiheeksi "Modaliteettien metafysiikka".

Liitteet:
- Ohje opetusnäytteen antamisesta (Asia 4 lLäte lx)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 4 lLiíteB)

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

ta.

Päätös:
- Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla erittäin hyvä.

5. Dosentin arvosta päättäminen / PsT jaana 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-
na8.6.2016.

Psykologian laitos on pitänyt PsT Jaana Viljarannan kiinnittämistä 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 asiantuntij at puoltavat dosentin arvon myöntämistä.
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Tiedekuntaneuvosto edellytti hakijalta opetusnäytteen antamista. Hakijan antama opetusnäyte hyväk-
syttiin arvo sanalla Hyvin hyvä tiedekuntaneuvoston kokouksessa 2 3 . 8. 2 0 1 6.

Liitteet:
- PsT Jaana Viljarannan lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 5/ Liite A)
- PsT Jaana Viljarannan arviointia varten lähettämät julkaisut (Asia 5l / LliteB)
- Laitoksen lausunto (Asia 5 / Liite C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 5 I Läte D ja E)

Päätösehdotus:
- Päätetään myönnetäänkö PsT Jaana Viljarannalle dosentin arvo.

Päätös:
- Päätettiin myöntää PsT Jaana Viljarannalle dosentin arvo.

6. Dosentin arvosta päättäminen / YTT Tapio Nykänen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, 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 pitänyt YTT Tapio Nykäsen kiinnittämistä yliopistoon ope-
tuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväk-
syi 3 1 .3 .201 6 asiantuntijoiksi dosentti, yliopisto-opettaja Rauli Mickelssonin (Turun yliopisto) ja do-
sentti Markku Koivusalon. Asiantuntijat ovat antaneet eriävät mielipiteet; Mickelsson puolsi dosentin
arvon myöntämistä ja Koivusalo ei.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas ehdotti ja tiedekuntaneuvosto hy-
väksyi 23.8.2016 kolmannen asiantuntijalausunnon pyytämisen kolmannelta asiantuntijalta. Erikois-
tutkija, dosentti Pasi Saukkonen (Helsingin kaupungin tietokeskus) puoltaa dosentin arvon myöntämis-
tä.

Tiedekuntaneuvosto edellytti hakijalta opetusnäytteen antamista. Hakija antoi opetusnäytteen22.9.20I6
ja se hyväksyttiin arvosanalla Erittäin hyvä.

Liitteet:
- YTT Tapio Nykäsen lähettämät hakemusmatenaalit ilman julkaisuja (Asia 6 lLrite 4t)
- YTT Tapio Nykäsen arviointia varten låihettämät julkaisut ( Asia 6 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 6 lLäte C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 6 lLäte D, E ja F)

Päätösehdotus:
- Päätetään myönnetäänkö YTT Tapio Nykäselle dosentin arvo.

Päätös:
- Päätettiin myöntää YTT Tapio Nykäselle dosentin arvo
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7. Filosofian professorin kutsumenettely, tehtävään esittäminen / YTT jari Kaukua
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Dekaani Terhi-Anna Wilska esitti rehtorille kutsumenettelyn käynniståimistä YTT Jari Kaukuan otta-
miseksi filosofian professorin tehtävään. Jari Kaukua on kansainvälisesti tunnustettu keskiajan filoso-
fian tutkija, erikoisalanaan arabifilosofia. Hän on julkaissut tutkimuksiaan erittäin korkeatasoisissa
kansainvälisissä aikakauslehdissä ja korkeatasoisilta kustantajilta, mukaan lukien Cambridge Universi-
ty Press, jota pidetään yhtenä filosofian alan korkeatasoisimmista tiedejulkaisijoista. Lisäksi Kaukua
on poikkeuksellisen ansioitunut ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa: akatemiatutkijan määrära-
han lisäksi hänelle on vastikään myönnetty ERC consolidator grant (1,5 milj. €).

Rehtori piti menettelyä perusteltuna ja antoi alustavan luvan kutsumenettelyn kä¡mnistämiseen
26.1.20t6.

Rehtorin henkilöstöasioista tekemän päätöksen (17.12.2015) mukaan dekaani nimeää valmisteluryh-
män joka laatii kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi sekä esittää asian tiedekuntaneuvostos-
sa, joka tekee rehtorille esityksen kutsumismenettelyn käyttämisestä. Lisäksi valmisteluryhmä valmis-
telee asiantuntijavalinnan ja dekaani valitsee asiantuntijat. Asiantuntijalausuntojen saapumisen jälkeen
professorin tehtävän täyttämistä koskeva asia käsitellään tiedekuntaneuvostossa.

Dekaani Terhi-Anna Wilska on nimittänyt valmisteluryhmään professori Mika Ojakankaan ja yliopis-
tonlehtori, pedagoginen johtaja Olli-Pekka Moision. Dekaani Wilska toimii valmisteluryhmän puheen-
johtajana. Valmisteluryhmän sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka.

Valmisteluryhmä on valmistellut kirjallisen täyttösuunnitelman kutsumenettelyä varten. YTT Kaukua
suorittaa parhaillaan tehtävään vaadittavia yliopistopedagogisia opintoja. Tiedekuntaneuvosto edellytti
hakijalta opetusnäytteen antamista.

Asiantuntijoiksi esitettiin ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 31.3.2016 professori Peter Adamsonin
(Ludwig Maximilians Universität München) ja professori Robert Wisnovskyn (McGill University).
Molemmat asiantuntijat toteavat YTT Kaukuan olevan kiistatta pätevä professorin tehtävä¿in.

Liitteet:
- Rehtorin lupa kutsumenettelyn käynnistämiseen (Asia 7 I Llite A)
- YTT Jari Kaukuan toimittamat hakemuspaperit ilman julkaisuja (Asia 7 lLäteF)
- YTT Jari Kaukuan asiantuntija-arviota varten toimittamat 10 julkaisua (Asia 7 I Läte C)
- Kutsumenettelyn täyttösuunnitelma suomeksi ja englanniksi ( Asia 7 I Llite D ja E)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 7 I Liíte F ja G)

Päätösehdotus:
- Esitetä¿in rehtorille YTT Jari Kaukuan ottamista filosofian professorin tehtävään.

Päätös:
- Päätettiin esittää rehtorille YTT Jari Kaukuan ottamista filosofian professorin tehtävä¿in.

8. Professorin eläkkeenaikaisen osa-aikaisen työsuhteen jatkaminen / Kari Palonen
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Professori, emeritus Kari Palonen jäi eläkkeelle 31.12.2014. Hänellä on ollut eläkeläisen osa-aikainen
(5 % työaika) työsopimus ajalle l.l. - 31.12.2015 ja 1.1. - 31.12.2016. Hänelle esitettiin työsuhteen
jatkoa johtamansa FiDiPro-projektin loppuun eli 31.12.2019 saakka siten, että tämän jälkeen siirryttäi-
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siin emeritussopimukselle. Henkilöstöpalvelut hyvfüsyy elfüeläisen määräaikaisen työsuhteen jatka-
misen vain vuodeksi kerrallaan ja he edellyttivät asian käsittelemistä tiedekuntaneuvostossa.

Liitteet:
- Professori Kari Palosen CV (Asia 8 / Liite A)
- Professori Kari Palosen julkaisuluettelo (Asia 8 / Liite B)

Päätösehdotus:
- Esitetäåin, että professori, emeritus Kari Palosen elfüeläisen osa-aikaista 5 o/o työsopimusta jat-

ketaan ajalle 1.1. - 31.12.2017.

Päätös:

- Päätettiin jatkaa emeritus Kari Palosen eläkeläisen osa-aikaista 5 o/o työsopimusta ajalle 1.1. -

3 | .12.2017 perusteena FiDiPro -projekti.

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

P alvelurakenneuudi stus
Yliopistopalvelujen esimiesrakenne on vahvistettu

Liitteet:
- Yliopistopalvelujen esimiesrakenne (Ilmoitusasiat / Liite A)

L0. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 1.3.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Wilska
dekaani amanuensst


