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1. KOKOUKSENPÄIiTöSVAT,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
vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse
laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 5.I.2017.

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.
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2. ASIALISTANHYVAKSYMINEN

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

PÄÄrÖS: Hyväksyttiin

3. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista.

4. FT JYRKI PÖYSÄN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄVTTSN,XST

Vireille 14.9.2016

FT, dosentti Jyrki Pöysä on jättänyt 3.8.2016 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen,
että håinelle myönnettäisiin etnologian dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtÉ, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siit'ä, että dosenttijärjestclmä tukee yliopiston
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje 15.3.2010)

Lähtökohta dosentilta edell¡ettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa kä¡etään tukena yliopiston ulkopuolisia
arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan
tieteellisestä pätevyydestä.

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 55812009, 89 $). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon.

Dosentilta vaadilaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä.
Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) I $:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla håinen on annettava
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä
mäaräfyllä tavalla.

Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani,
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa.
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 14.9.2016 etnologian dosentuuria tutkimuksen
ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori
emerita Kaija Heikkisen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Helena Ruotsalan (Turun
yliopisto) suostumuksensa mukaisesti.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat líitteenci nro 1. Molemmat asiantuntijat
pitävät Jyrki Pöysää tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin.

Dekaani on 3.1 .2017 tekemällään päätöksellä vapauttanut Jyrki Pöysän opetusnäytteen
pitämisestä. Pöysä on pitänyt viimeksi perinteentutkimuksen dosentin aryoon
vaadittavan näyteluennon Näkökulmia kokemuskenonnan tutkimul<seen Joensuun
yliopistossa 31.8.2005 (hyvåiksytty arvosanalla kiitettövd) sekä näyteluennon Kirjoitetun
muistelukenonnan analyysi ja tulkinta 26.5.2014 kulttuurintutkimuksen professuuria
varten (hyväksytty arvosanalla hyvri).

PAATOSEHDOTUS: I . Tieteellisestä pätevyydestä päättåiminen.
2. Todetaan että Pöysällä on yliopistolain (558/2009) 89 g:n

edellyttämä opetustaito.
3. Myönnetään FT, dosentti Jyrki Pöysälle etnologian

dosentin arvo.

pÄÄrös 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet pitivät
FT, dosentti Jyrki Pöysä(i tieteellisesti pätevänä etnologian
dosentuuriin.

2. Todettiin
3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti.

OPISKELIJAVALINTA 2OI7 / SIIRTOHAUN 6. . 16.2.2017 YKSITYISKOHTAISET
VALINTAPERUSTEET

Yliopiston johtosäåinnön mukaan (14 $) tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijoiden
valintaperusteista.

Jyväskylän yliopiston rehtori on päättän>¡t. 29.1I.2016 täydennyksestä vuoden 2017
opiskelijavalinnan yleisiin valintaperusteisiin. Rehtorin päätöksen mukaan Vaasan
yliopiston kielikoulutuksesta Jyväskylän yliopiston kielikoulutukseen siirtyville
järjestetään ylimääräinen siirtohaku, mikäli Vaasan yliopiston tekemä esitys
kielikoulutuksen koulutusvastuusta luopumisesta vahvistetaan asetuksella. Edelleen
rehtori on päättänyt 20.12.2016 tiedekuntaneuvoston esityksestä siirtohaun hakukohteet
ja aloituspaikat.

Ylimääräinen siirtohaku järjestetään 6.2.2017 klo 8.00 - 16.2.2017 klo 15.00
opintopolku.fi -palvelussa. Haun tulokset julkaistaan viimeistään 10.3.2017 ja paikka on
vastaanotettava viimei stään 243 .20 17 klo I 5. 00.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tulee määritellä siirtohaun
yksityiskohtaiset valintaperusteet. Tutkinnon suoritusoikeus voidaan ylimääräisessä
siirtohaussa myöntää alempaan ja ylempään tutkintoon, pelkkään ylempään tutkintoon
tai jatkotutkintoon valintaperusteiden mukaisesti.

Siirtohaun valintaperusteita on valmistelu kieli- ja viestintätieteiden laitoksella sekä
yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa. Valintaperusteet esitetään liitteessä nro 2.
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Liitettä täydennetään kielikylpykoulutuksen hakukohteiden valintaperusteiden osalta
ennen kokousta.

PAATOSEHDOTUS: Hyväksytään siirtohaun 6.-16.2.2017 yksityiskohtaiset
valintaperusteet liitteen mukaisesti.

pÄÄrös: Hyvåiksyttiin ehdotuksen mukaan.

6. vÄITTELYLUVAII MvöNTTiMTNEN (Nshom Ngwayuh)

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

Tiedekunta hyväksyi 14.9.2016 MA Elvis Nshorn Ngwayuhin kulttuurienvälisen
viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Perceived threqt and prejudice towards
immigrants ønd Russian minorities living in Finland esitarkastajiksi professori Dale
Hamplen (University of Maryland) ja professori Líng Chenin (Hong Kong Baptist
University). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Nshom Ngwayuhille ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liítteet nro 3 ja 4).

pÄÄTöSEHDOTUS: Myönnetäåin lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen.

pÄÄrös: Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti.

7. KOKOUKSENPAATTAMINEN

Puheenjoht aja päätti kokouksen klo I 0. 50

Jyväskylässä 1 1. päivänä tammikuuta 2017

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenj ohtaj a, dekaani

Kokouksen sihteeri, sihteeri

Pöytäkirj an tarkastaj a, hallintopäällikkö
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Riitta Sokka

Pöytäkirj an tarkastaj a, opintoasiainpäällikkö Mai


