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Paikka: Fysiikan laitos, luentosali FYS1
Làsnã: 31 osaston jäsentà

Poytakirja

1. Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Jukka Pellinen avasi kokouksen kb 18.03

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Pellinen, sihteeriksi Jan Veijabainen

3. Pöytäki rjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vali nta

Valittiin Petri Karonen ja Matti Manninen molempiin tehtäviin.

4. Esityslistan hyvãksyminen

Esityslista hyvaksyttiin kokouskutsun mukana jaetussa muodossa

5. Osaston johtokunnan henkilövalinnat vuodeksi 2012

Kokous valitsi yksimielisesti seuraavat henki lot johtokuntaan (suluissa
tehtävät)

Jukka Pellinen (puheenjohtaja)
Matti Leino (varapuheenjohtaja)

Jan Veijalainen (sihteeri)
Jarmo Liukkonen
Mirja Tarnanen
Jyrki Jyrkãmã
Janne Vilkuna (yhteyshenkibo)
Jussi Väbimaa (luottamusmies)

6. Ajankohtaisia asioita: Rehtoripaneeli



Edellisten kohtien tultua käsitellyiksi n. kb 18.20 siirryttiin tähän asiakohtaan.
Paneeliin osallistuivat paikan pãällä yliopiston hallituksen haastatteluihin
valitsemista Petri Karonen, Matti Manninen ja Pekka Neittaanmäki.

Lisäksi Kalbe Lyytinen oh Iàhettänyt sähkopostitse vastauksia etukäteen
panelisteihle toim[tettuihin n. 10 kysymykseen. Nämä vastaukset naytettiin
kalvoilta kunkin etukãteen toimitetun kysymyksen käsittelyn yhteydessä.

Noin parinkymmenen valmistellun kysymyksen Iisãksi kokouksen osaihistujat
esittivät puolenkymmentä kysymystà panelisteihbe. Paneel i antoi kai kkiaan
hyvan yleiskuvan ehdokkaiden hinjauksista monenlaisiin yhiopistoa ja
yhteiskuntaa Iaajemminkin koskettaviin asioihin.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.01 ja kutsui Iäsnäohijat pikkujoulun
viettoon yläkerran ravintolaan.

Vakuudeksi

Jika Pehhinen, pj.

Olemme päivä joulukuuta 20,f 1 tarkistaneet kokouksen poytakirjan ja
toteamme sen vastaavan kokouksenA kulkua ja tehtyja paatoksia

Matti Manninen nen

Lute: Rehtoripaneelissa esitetyt kysymykset



Kysymyksiä JY: n rehtoripaneeliin 30.11.2011

1. Kuulutko Professoriliittoon? los et, nun miksi et?
2. Akateeminenjohtaminen - Mitd se oikein on? Miten se eroaa tavallisesta

cisiantun tijczorganisaation johtamises ta? Onko firmojen johtamiskokemus
disrneriitti?

3. Mitä arvojohtajuus sinulle merkitsee ja miten se näkyisi toiminnassasi
JY:n rehtorina?

4. Miksi Sinä olisit paras valinta JY:n rehtoriksi?
5. Millainen on sinun visiosi Jyvaskylan yliopistosta vuonna 2017?

6. Mitä muutoksia ajaisit JY:n johtamis- ja hallintomalliin?
Organisaatiorakenteeseen? Sisäiseen rahanjakomalliin?

7. Tiede- ja koulutuspoliittiset linjauksesi?
Tutkijoiden ja opettajien tyoajasta vievät yhä suuremman osan
tehtävät, joilla ei ole juurikaan tekemistä heidän
ydintehtäviensä kanssa. Miten aiotte vaikuttaa siihen, että
tutkimus- ja opetushenkilökunta voi keskittyä tutkimiseen ja
opettainiseen?

8. Miten edistäisit JY:n kansainvalistymista?

9. Miten edistäisit JY:n vaikuttavuutta alueellaan?
10. Miten näette Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen merkitykset ja

miten varmistaisitte sen jatkuvuuden siinä hengessa, jota Keski
Pohjanmaalta JY:lle tulleet paäomarahoitukset viestittävät? (Terv. Aila
Leena Matthies, Chydenius I)

11. Henkilostopoliittiset linj auksesi?

• Miten aiotte kohentaa sitä tilannetta, että Jyväskylän
yliopistossa palkkauksen vaativuusluokat ovat yleisesti tasoltaan
alemmat kuin muissa Suomen yliopistoissa?

• Miten aiotte kehittää rekrytointi- ja palkkauspolitiikan
avoimuutta Jyväskylän yliopistossa ja miten subtaudutte
tulospalkkaukseen?

• Miten suhtaudutte määräaikaisiin tyosuhteisiin, onko
tavoitteenanne jatkaa nykyisen rehtorin vakinaistamispolitiikkaa?

• Miten aiotte omalta osaltanne parantaa
henkilöstön!henkilöstöjärjestöjen ja tyonantajan/yliopiston
johdon välistä keskusteluyhteyttä?

• Miten aiotte vaikuttaa siihen, että ]yväskylän yliopistoon
luodaan yt-lain hengen mukainen yhteistoimintaorganisaatio ja —



kulttuuri? Oletteko halukas kyttämään luottamusmiesten laajaa
asiantuntemusta yliopiston kehittämisessä?

12. Helsingin yliopistossa on suuri konsistori, joka kokoaa professorit aika
ajoin keskustelemaan yliopiston ja professoreiden asioista. Aalto
yliopistossa on professorineuvosto, jolla on sama tehtävä. Millaisen
keskustelu- ja vaikuttamisfoorumin olette ajatelleet perustaa Jyväskylän
yliopistoon nimenomaan professoreita varten?

13. Kuvitellaan tilanne, että Euroopan talouskriisi syvenee ja Suomessa on
pakko leikata julkisia kuluja vuonna 2013. Tämän takia yliopistojen
OKM:ltä saamaa rahoitusta leikataan 10%. Mitä toimenpiteitä tulet
rehtorina esittämään yliopiston hallitukselle?

Yleisöltä tulleita kysymyksiä (mm.)
- Miten yliopiston tiloja pitäisi kehittää lähivuosina? Kuinka paljon

niihin investoitaisiin? (sisailmaongelmista kärsivien korjaukset, uusien
tilojen rakentaminen)

- Kenelle voi valittaa kiinteistönhoitoasioissa? (kuka on esim. vastuussa
3 kk käytävällä seisoneiden polyisten tavaroiden siirtelystä pois?)

- Mikä olisi nouseva tieteenala seuraavien 10-50 vuoden aikana, johon
kannattaisi JY:ssakin alkaa panostaa?


