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3. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten

arvostelu-asteikosta päättäminen
4. Esitarkastajien määrääminen (Huttunen, Kolu, Lebaka, Nenonen, zhang)5. Väittelyluvanmyönt¿iminen(Äyrämö)
6. Väitöstilaisuudestapäättäminen (Capdeville, Nshom ngwayh)
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10. Ilmoitusasiat
11. Kokouksenpäättäminen

1. KOKOUKSENPÄÄTÖSVAT,TAISUUS

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mukaan kutsu
kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja
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vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse
laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 19.L2017.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 13 $:n mukaan dekaani toimii
tiedekuntaneuvoston puheenjoht ajana.

pÄÄf ÖS : Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ASIALISTANHYVÄKSYMINEN

Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittel¡rmenettelyohjeen
mukaan tiedekuntaneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Pakottavassa tapauksessa tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä
päätöksellä ottaa käsiteltävfüseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

PÄÄfÖS: Hyvfüsyttiin.

HUMANISTIS.YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN
vÄITÖS TRJoJEN JA LISENSIAATINTUTKIMUSTEN ARVoSTELU.
ASTEIKOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen,
lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuoritusten esitarkastajat, tarkastajat ja
vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella.

Yliopiston tutkintosäännön (46 $) mukaan tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnassa
lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelussa käytettävästä arvosteluasteikosta.
Arvostelussa voidaan käyttää asteikkoa 0-5 tai niiden sanallisia vastineita (O:hylätty,
l:välttävä, 2:tyydytävä, 3:hyvä,4:kiitettävä, S:erinomainen) tai asteikkoa kiittäen
hyväksytty - hyväksytty - hylätty.

Humanistisessa tiedekunnassa on ollut käytössä asteikon 0-5 sanalliset vastineet, joille
on määritelty arviointikriteerit. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on ollut käytössä
asteikko kiittäen hyväksytty - hyvåiksytty - hylätty. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitos on halukas siirtymään käWämään samaa asteikkoa kuin humanistisessa
tiedekunnassa on käytetty. Humanistisen tiedekunnan hyvfüsymät arviointikriteerit
sopivat myös humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan arviointikriteereiksi. Asiaa
on käsitelty humanistisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen
tohtorikoulutuksen yhtenäi stämi sen valmi stelun yhteydes sä.

Todetaan, että tarkastusprosessissa olevien yhteiskuntatieteellisen alan väitöskirjojen ja
lisensiaatintutkimusten osalta noudatetaan asteikkoa kiittäen hyväksytty - hyväksytty -
hylätty.

LIITTEET:
- humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan arviointikriteerit (asia 3 / liite 1)
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pÄÄrösnHDorus:

PAATOS:

Päätetään, että. humanistis-yhteiskuntatieteellisessä
tiedekunnassa väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten
arvostelussa käytetään asteikkoa hylätty, välttävä, tyydyttävä,
hyvä, kiitettävä, erinomainen. Päätetään edelleen vahvistaa
liitteen mukaiset arviointikriteerit. Todetaan, että
tarkastusprosessissa olevien yhteiskuntatieteellisen alan
väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten osalta noudatetaan
asteikkoa kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty.

Hyväksyttiin. Annettiin Wolmar Schildt
johtoryhmälle valtuudet tehdä tekstuaalisia
arviointikriteereihin.

-instituutin
parannuksia

4. ESTTARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Huttunen, Kolu, Lebaka, Nenonen, zhang)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 {i) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää
väitöskirjakäsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon
suoritt¿neita ja joilla on riitt?ivät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia
esitarkastajana. Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta.
Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta.
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista
tekee oppiaineen pääedustaj a.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että KM, MuM Taina
Huttusen musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Osallístava
stivellytysmenetelmti musiikinopetul<seen. Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014
tavoítteita ja oppímisen ydinmetaforía toteuttamassa esitarkastajina tulisivat toimimaan
professori Juha Ojala (Oulun yliopisto) ja dosentti Inkerí Ruokonen (Helsingin
yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut lehtori Erja Kosonen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Åsa Palviainen ehdottaa, että FL Jaana Kolun
ruotsin kielen väitöskirjakäsikirjoituksen "Me ollaan mukana tässä experímentissä."
Lingvististiskn resurser och språkpraktiker í tvåspråkíga ungdomssamtal i Haparanda,
Stockholm och Helsingþrs esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Jarmo Laínío
(Stockholms Universitet) ja professori Siv Björklund (Yaasan yliopisto). Tutkimuksen
ohjaajana on toiminut professori ,4.sa Palviainen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että PhD Edward
Lebakan musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Transmission Processes of
Indigenous Pedi Music esitarkastajina tulisivat toimimaan PhD Timothy Njoora
(Kenyatta University) ja PhD Robert Chanunkhq (Malawi University of Science and
Technology). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Jukka Louhivuori.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa, ettà FM Pirjo Nenosen
musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen "Laulu syömet aukøisee."
Kokonaisvaltaínen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla esitarkastajina tulisivat
toimimaan DMus Aija Puurtínen (Taideyliopisto/Sibelius-Akatemia) ja professori Eeva
Anttila (Taideyliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut lehtori Erja Kosonen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että KTM Boyang Zhangín
yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Understanding evolving organisational
issues in socíal medía esitarkastajina tulisivat toimimaan Associate Professor, Ph.D.
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Chiara Valentini (Aarhus Universitet) ja professorí Ángeles Moreno (University Rey
Juan Carlos, Madrid, Espanja). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Marita
Vos.

pÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

PAATOS: Hyväksyttiin.

5. vÄITTELvLUVAN wryÖNrÄMTNEN (Ayrämö)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden
(humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa
tehtävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa
ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä.
Esitarkastajan ehdotus luvan myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 g) mukaan
väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan
myöntää tiedekuntaneuvosto.

Humanistinen tiedekunta hyväksyr 9.11.2016 FM Sanna-Mari Ayrrimön digitaalisen
kulttuurin väitöskirjakäsikirjoituksen In Order to Enable Meaningful Playing: How to
Support Player's Learning through Digital Game Narrative Design esitarkastajiksi PhD
Marie-Laure Ryanin (Independet Scholar; University of Colorado) ja TaT, Assocíate
Professor Petri Lankosken (Södertörns Högskola). Esitarkastajien lausunnot on
toimitettu FM Ayrämölle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

LIITTEET:
- Esitarkastajien lausunnot (asia 5 / liitteet I jaz)

pÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen.

PÄÄfÖs: Myönnettiin.

6. vÄrIöSULAISUUDESTA rÄÄrrÄvuNnN (capdeville, Nshom Ngwayh)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määräa väitöskirjan julkiseen
tarkastustilaisuuteen yhden tai useaÍlman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori
tai tohtorin tutkirmon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjär/jien päätoimen
on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä.
Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäja/t tiedekunnan
väittelyohjeisiin ja pitää huolta, etlä erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään
Jyväskylän yliopiston väitöskäytänteisiin ja kä¡össä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan,
joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 10.6.2015, että tiedekunnassa väitöskirjan arvostelussa
esityksen väitöskirjan arvioirurista tekee arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuuluu
vähintään kolme jäsentä: vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinenjäsen. Oppiaineen
edustaja arviointilautakunnassa on kustos. Arviointilautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin
tutkinto. Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja. Mikäli kustos on
väitöskirjan pàäohjaaja tai toinen ohjaaja, oppiaineen edustaja on oppiaineen pääedustaja. Mikäli
kyseessä on edelleen väitöskirjan otrjaaja, oppiaineen edustajana arviointilautakunnassa toimii
laitoksen johtaja tai varajohtaja. Mikäli kaikki edellä mainitut ovat väitöskirjan ohjaajia,
oppiaineen edustajana arviointilautakunnassa toimii joku muu oppiaineesta.
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Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättàä tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun
päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja professori Hannele Dufua ehdottaa, että FM Sophie
Cøpdevillen soveltavan kielitieteen (kieli- ja viestintätieteiden laitos) väitöskirjan
L'histoire du livre saamí en Fínlande de 1820 à 1920 tarkastustilaisuus pidetään
perjantaina 17. helmikuuta20lT klo 12 Lea Pulkkisen salissa, ja ettá, vastaväittäjänä
toimii professori Hfüan Rydving (Universitetet i Bergen) ja kustoksena professori Outi
Merisalo. Tiedekuntaneuvosto päätti väitöstilaisuudesta aiemmin kokouksessaan
17.12.2016, mutta vastaväittäjän ollessa estynyt 28.1.2017 pidettäväksi tarkoitettu
väitöstilaisuus peruuntui. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin
tiedekuntaneuvoston kokouksess a 9.1 I .2016.

Oppiaineen pääedustaja professori Hannele Dufva ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, professori Hfüan Rydving, yliopistonlehtori, FT Bertold Fuchs
(pj.), yliopistonlehtori, FT Jean-Michel Kalmbach ja yliopistotutkija, FT Susanna
Niiranen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Hannele Dufi¡a.

Oppiaineen pääedustaj4 professori Stephen Croucher ehdottaa, että MA Elvis Nshom
Ngwayuhin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Perceived threat and prejudice
towards immígrants and Russían minorities lívíng in Finlqnd tarkastustilaisuus pidetään
lauantaina 8. huhtikuuta 2017 klo 12 salissa 5212, ja että vastaväittäjänä toimii
professori Dale Hample (University of Maryland) ja kustoksena professori Stephen
Croucher. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston
kokouksessa I 1.1 .2017 .

oppiaineen pääedustaj4 professori stephen croucher ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Dale Hample, professori Epp
Lauk (pj) ja professori Mika Lähteenmäki. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut
professori Stephen Croucher.

PAATOSEHDOTUS: Päätetään ehdotustenmukaisesti.

PÄÃrÖs: Päätetriin.

VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (DE MEUIdCT, KiViNCN)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat
tarkastajien lausurmon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn
mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet
tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävä¿in.

Yliopistolain (44 $) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (25 $) mukaan vastaväittäjän
tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen
arviointilausunto väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta
arvolauseesta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.
Mikäli tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle
esityksen arvolauseesta.

MA Maartie De Meulderin vlittomakielen väitöskirjan The Power of Language Policy.
The Legal Recognition of Sign Languages and the Aspirations of Deaf Communities
hyväksyrninen. MA De Meulder puolusti julkisesti väitöskirjaansa 16.12.2016.
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Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MA De Meulderille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston j äsenille.

Professori Ritva Takkisen kustoksen lausunto ja arviointilautakunnan lausunto ja
ehdotus arvolauseeksi liitteinä.

OTK Jussí Kivisen taloushistorian väitöskirjan Sistivesien milvotonnisto. Pienet
höyrylaivat Suomen ja erítyísesti Kqinuun sisrivesilííkenteessä 1870-luvulta 1960-
luvulle hyväksyminen. OTK Kivinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 21.t2.2016.
Vastaväittäjåin lausunto on toimitettu OTK Kiviselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston j äsenille.

Professori Ilkka Nummelan kustoksen lausunto ja arviointilautakunnan lausunto ja
ehdotus arvolauseeksi liitteenä.

LIITTEET:
- MA Maartje De Meulderin vastaväittäj¿in professori Pirkko Nuolijärven lausunto

(asia7 / liite l)
- MA Maartje De Meulderin väitöstilaisuuden kustoksen professori Ritva Takkisen

lausunto (asia 7 I llite 2)
- MA Maartje De Meulderin väitöskirjan arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 7 I llite 3)
- OTK Jussi Kivisen vastaväittäjän dosentti Tapio Bergholmin lausunto (asia 7 /liite

4)
- OTK Jussi Kivisen väitöstilaisuuden kustoksen professori Ilkka Nummelan lausunto

(asia7 / liite 5)
- OTK Jussi Kivisen väitöskirjan arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 7 I líite 6)

PAATOS: Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten
mukaisesti.

8. Vt]ODEN 2OI7 TALOUSARVIO

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää tiedekunnan
talousarviosta.

Vuoden 20L7 talousarvion valmisteluaikataulu oli poikkeuksellinen yliopiston
rakenteellisten uudistusten vuoksi. Valmiit talousarviot oli pyydetty toimittamaan yliopiston
talouspalveluihin 21.12.2016 mennessä, minkä vuoksi sitä ei ehditty käsitellä
tiedekuntaneuvostossa joulukuuss a 201 6.

LIITTEET:
humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan talousarvio vuodelle 2017 (asia 8 I
liite 1)

pÄÄrösnHDorus:

Hyväksytään humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan talousarvio
vuodelle 2017

PAATOS: Hyväksyttiin.
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9. TIEDEKUNNAN JA REHTORIN VALINEN TTS.SOPIMUS VTJOSILLE,2OI7.2O2O

Rehtori Matti Manninen antoi tiedekunnille suunnitteluperusteet sopimuskauden2}l7-2020
toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi 10.6.2016. Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS)
on yliopiston johtosäännön mukaisesti käsitelty humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 5.10.2016. Rehtorin ja tiedekunnan välinen TTS-sopimus
vuo sille 20 ll -2020 liitteenä tiedekuntaneuvosto ssa keskusteltavaksi.

LIITTEET:
- Tiedekunnan ja rehtorin välisestä TTS-sopimus vuosille 2017-2020 (asia 9 / liite 1)

pÄÄrösnHDorus:

Keskustellaan tiedekunnan ja rehtorin välisestä TTS-sopimuksesta vuosille
20t7 -2020.

PÄÄföS: Keskusteltiin.

10. ILMOITUSASIAT

Dekaani ja hallintopäällikkö kertoivat tiedekuntaa koskevista ajankohtaisista asioista.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajapäätti kokouksen klo I 1.44.

Jyväskylässä 25. päivänä tammikuuta 2017

Pöytäkirjan vakuudeksi :

ú*L
Puheenj ohtaj a, dekaani Luukka

LIy.-
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaj a, hallintopäällikkö Riitta Sokka

Pöytäkirj an tarkastaj a Mai


