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1 KOKOUKSEN PAATOSVALTAISUUS

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mtkaan 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 19.1.2017

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittel¡zmenettelyotrjeen mukaan yliopiston
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista
jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 13 $:n mukaan dekaani toimii tiedekuntaneuvoston
puheenjohtajana.

pÄÄrös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

2 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

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.

PAATOS Hyväksyttiin lisäyksellä, että kohtana 15 käsitellään kokouksen
asialistan ulkopuolelta lisäasia:
"Esitarkastajien määrääminen (Nissi)"

3 FT, ANTHOULA MALKOPOULOU DOSENTIN ARVON MYONTAMISESTA
pÄÄrrÄiurNEN

Vireille 31.3.2016

FT, Anthoula Malkopoulou on jättänyt 2.2.2016 yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin valtio-opin dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 8:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin qrvon henkilölle,
jolla on perusteelliset tiedot omaltø qlaltaqn, julkaisuilla tqi muulla tqvoin osoitettu lqlq) itsentiiseen
tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

Jyväsþlän yliopiston johtosärinnön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävän¿i on myöntää
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin ervon myöntämiseksi voidqqn ryhtyä, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimulcsen ja opetulcsen kannalta
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston
pyrkimystä kansainvälisyyteen jø yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaøn.
(Rehtorin ohje I 5.3.20 I 0)

Lähtökohta dosentiltq edellytettyti pätevyyttä qrvioitaessa on väitöskirjan jdlkeen vähintäön vuoden
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissq, joiden oletetaan vqstaavqn vähintriän hyvätasoista
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisrilcsi osoittqa julkaisutoiminnassqan riittävää þþä
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa kdytetään tukena yliopiston ulkopuolisia



-)

arviointeiq. Päìisääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä
pätevyydestä.

Dosentilta vqqditaan hyvä opetustaito (YoL 55812009, S9 8). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa otetqqn
huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa saqvutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto qrvioi ulkopuolisten
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esítelmien perusteellq hakijan hyvän opetustaidon.

Dosentilta vaqditaan sama kielitaito kuin ylíopistojen opetus- ja tutkimustehtöviin nimitetyiltä.
Valtioneuvoston asetuksen (77012009) I 8:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkímustehtävää hoitavqltq
vqaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tqi ruotsin, jolla hänen on annettava opetustq.
Opetuskielen hallitseminen voidaqn osoittaa yliopiston johtosäännössä mötirätyllti tqvallq. Yliopisto voi
myöntää erivapauden ntüstä kielitqitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Opetusnäytteen ja opetuksessa vaødittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, kuultuaan
laitolcsen j ohtaj an as ettamaa op etusnäytteen arviointilqutakuntaa.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 3I.3.2016
valtio-opin dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja
valitsi asiantuntijoiksi professori Elena García-Guitianin / Universidad Autónoma de
Madrid ja apulaisprofessori Uffe Jakobsenin / Köbenhavns Universitet suostumuksensa
mukaisesti.

Molemmat asiantuntijat pitävät FT Anthoula Malkopuolouta tieteellisesti pätevänä
haettavana olevaan dosentuuriin.

Hakija on antanut dosentin arvoon vaadittavan näyteluennon 10.2.2011 aiheesta
"Ostracism and Democratic Self-Defense in Athens". Arviointilautakunta hyväksyi
opetusnäytteen ja päätti esittää dekaanille sen hyväksymistä arvolauseella: kiitettävä.

LIITTEET:

l. FT Anthoula Malkopouloun lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia
3 / liite 1)

2. FT Anthoula Malkopouloun arviointia varten lähettämät julkaisut
(asia 3 I llite2)

3. Laitoksen lausunto (asia 3 / liite 3)
4. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 3 I läte 4 ja 5)
5. Opetusnäytteen pöytäkirja (asia 3 / liite 6)

PAATOSEHDOTUS:

1. Tieteellisestä pätevyydestä päättåiminen.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Todetaan, että FT Anthoula Malkopouloulla on yliopistolain (558/2009) S9 g:n

edell¡tämä opetustaito.
4. Esitetään, että FT Anthoula Malkopouloulle myönnetään valtio-opin dosentin

arvo.

1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet pitivät FT
Anthoula Malkopoulouta tieteellisesti pätevänä valtio-opin
dosentuuriin.
2. Todettiin.
3. Todettiin.

pÄÄrös:
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4. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti.

4 YTT KATJA KUUSISTON HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYöNTÄVTTSNXST

Vireille 22.2.2017

YTT Katja Kuusisto on jättänyt 8.9.2016 yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin sosiaalityön dosentin arvo.

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

Jyväslqtlän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaqn tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myönti)ä
dosentin aruo. Menettelyyn dosentin orvon myöntämiseksi voidaan ryhtyri, mikäti se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannaltq
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, ettci dosenttijtirjestetmä tukee yliopiston
pyrkimystä kansainvälisyyteen jø yliopiston ulkopuolisten kqnssa tapøhtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5. 3. 20 I 0)

Lähtökohta dosentilta edellytettyd pätevyyttö arvioitøessa on väitöskirjan jdlkeen vähintään vuoden
qikqnq saavutetuíssa tieteellisissä lisäqnsioissq, joiden oletetaan vqstaavan vähintään hyvätasoista
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisälcsi osoittqa julkøisutoiminnqssqan riittävriri lrylry¿i
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissø käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia
arttiointeia. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä
pätevyydestä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena. Dosentuurin tutkimusalana on sosiaalityö ja
se on laitoksen tutkimusstrategian pääsuuntauksiin yhteensopiva.

Esitetään, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina toimisivat VTT, dosentti Olavi
Kaukonen (A-klinikkasäätiö) ja YTT, dosentti Jorma Niemelä (Diakonia
ammattikorkeakoulu).

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.

LIITTEET:

1. FT Katja Kuusiston lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4Iläte I)
2. FT Katja Kuusiston arviointia varten lähettämät julkaisut (asia 4 lllite2)
3. Laitoksen lausunto (asia 4 / liite 3)

PAATOSEHDOTUS:

1. Todetaan, että sosiaalityön dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukainen.

2. Hyväksytään asiantuntijoiksi VTT, dosentti Olavi Kaukonen (A-klinikkasäätiö) ja
YTT, dosentti Jorma Niemelä (Diakonia ammattikorkeakoulu)

3. Esitetään, että YTT Katja Kuusinen antaa opetusnäytteen dosentin arvon
myöntämi seksi. Todet aan, ettà dosentuurien opetusnälteet arvioi laitoks en
johtajan kokoama arviointiryhmä.
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PAATOS: 1. Todettiin
2. Hyväksyttiin
3. Hyväksyttiin esityksen mukaan

5 YTT SATU RANTA.TYRKON HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄVUSNXST

Vireille 22.2.2017

YTT Satu Ranta-Tyrkkö on jättänyt 24.11.2016 yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin sosiaalityön dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemulcsestø myöntää dosentin qrvon henkilölle,
jolla on perusteelliset tiedot omqlta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu lqtþ itsentiiseen
tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaíto.

J1'väslqiän yliopiston johtosäännön 14 S:n mukaqn tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämßelcsi voidaan ryhty¿i, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukqan tiedekunnan tutkimulcsen jø opetuksen kqnnaltq
tarkoitul<senmukeista. Erityisesti tulee huolehtiq siitä, ettti dosenttijärjestelmä tukee yliopiston
pyrkimystä kønsainvdlisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapøhtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5.3.20 I 0)

Ltihtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jrilkeen vähintään vuoden
aikqna saavutetuissa tieteellisissä lisäqnsioissa, joiden oletetaan vastaøvan vähinttiän hyvtitasoistø
väítöskirjøa. Muun ohella henkilön tulee listiksi osoittaa julkaisutoíminnqssaan rüttävtiä þþä
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia
arviointejø. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kqhdeltq asiantuntijalta lausunnon høkijan tieteellisestö
pätevyydestä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena. Dosentuurin tutkimusalana on sosiaalityö ja
se on laitoksen tutkimusstrategian pääsuuntauksiin yhteensopiva.

Esitetään, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina toimisivat kansainvälisen
sosiaalityön professori Janet Anand Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden
laitokselta ja professori Yueh-Ching Chou, Institute of Health & Welfare Policy, National
Yang-Ming University, Taiwan.

Hakija on antanut aiemmin opetusnäytteen sosiaalityön alalla kaksi kertaa (TaY 2007 ja
JyU 2014, molemmat mainesanalla hyvä), joten hän on julkisella näytteellä,
pedagogisella koulutuksellaan ja antamallaan opetuksella osoittanut opetuskykynsä.

LIITTEET:

l. FT Satu Ranta-Tyrkön lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 5 /
liite 1)

2. FT Satu Ranta-Tyrkön arviointia varten lähettämät julkaisut (asia 5 lllite2)
3. Laitoksen lausunto (asia 5 / liite 3)
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PAATOSEHDOTUS:

1. Todetaan, että sosiaalityön dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituks enmukainen.

2. Hyväksytään asiantuntijoiksi kansainvälisen sosiaalityön professori Janet
Anand Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta ja professori
Yueh-Ching Chou, Institute of Health & Welfare Policy, National Yang-Ming
University, Taiwan

3. Myönnetään hakijalle vapautus opetusnäytteen antamisesta.

pÄÄrös: 1. Todettiin
2. Hyväksyttiin
3. Myönnettiin

ReCLaS.PROFILOINTIHANKKEEN APULAISPROFESSORIEN
(TENURE TRACIq

Ø VALTNTA

Vireille 15.6.2016

Rehtori on 3.6.2016 tekemäIlään päätöksellä antanut luvan kahden (2) ReCLaS -
profilointihankkeen apulaisprofessorin (tenure track) tehtäv¿in täyttöprosessin
aloittamiseksi. Tehtävät suunniteltiin täytettäviksi 1.1.2017 alkaen viiden vuoden
määräajaksi.

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu Suomen Akatemian rahoittamalle Jyväskylän
yliopiston soveltavan kielentutkimuksen profilointialueelle Applíed language studies for
the changing socíety. Määräaikaisuuden perusteena on ansioituminen professorin
tehtävään neliportaisen uramallin mukaisesti.

Apulaisprofessorin tehtävät sisältyvät Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja Soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen yhteiselle profilointialueelle, jossa tutkitaan kieltä
dynaamisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä oleellisena osana osallisuuden,
toimijuuden, identifikaation ja syrjäytymisen prosesseja. Profilointialue jakaantuu
kolmeen osa-alueeseen: 1) Language learning, teaching and assessment,2) Policies and
the social structure, sekä 3) Discourses on language, diversity and (in)equality. Näissä
alueissa yhdistyvät kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin tutkimus, kriittisen
sosiolingvistiikan ja diskurssien tutkimus, sekä kieli- ja kielikoulutuspolitiikan tutkimus
sekä näihin liittyvä teoreettinen ja menetelmällinen kehittäminen.

Jyvöslqtlän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 8:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä
professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana
toimíi dekqani.

Dekaanin 1.6.201 6 nimeämä valmisteluryhmä:

dekaani Minna-Riitta Luukka, pj.
yliopi stonlehtori Anne Pitkänen-Huhta (kielten I aitoksen j ohtaj a)
professori Tarja Nikula-Jäntti (Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja)
professori S ari Pietikäinen (kielten laitoksen varajohtaja)
hallintopäällikkö Riitta Sokka, siht.

Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi.
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Hakuaika päättyi 2l .8.201 6
Määräajassa saapui 44 hakemusta.

Dekaani on valinnut asiantuntijoiksi professori Helen Kelly-Holmesin (Limerickin
yliopisto, Irlanti) ja professori Michele J. Knobelin (Montclair State University, Now
Jersey, USA) suostumuksensa mukaisesti.

Valmisteluryhmä valitsi kokouksessaan 15.9.2016 seuraavat seitsemän hakijaa
asiantuntija-arviointiin: Boivin Nettíe, Chojnicka Joanna, D'hont Sígurd, Laihonen
Petteri, Saarinen Taina, Stickler Ursula ja Theodoropoulou Eirini.

Professori Helen Kelly-Holmes ja professori Michele J. Knobel ovat antaneet lausuntonsa
hakijoista. Haastatteluun valittiin seuraavat viisi hakijaa: Boivin Nettíe, D'hont Sigurd,
Laihonen Petterí, Saarinen Taina ja Theodoropoulou Eirini.

Valmisteluryhmä esittää, että apulaisprofessorin tehtävään valitaan PhD Nettie Boivin ja
PhD Sigurd D'hondt.

LIITTEET:

1. Täyttösuunnitelma (asia 6 / liite l)
2. Muistio asiantuntijamenettelyyn valinnasta (asia 6 I llite 2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 6 / liitteet 3 jaa)
4. Esitys tehtävään valinnasta (asia 6 / liite 5)

pÄÄrosnuDorus:

1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot
2. Esitetään, että ReClaS -profilointihankkeen apulaisprofessoreiksi nimitetään PhD

Nettie Boivin ja PhD Sigurd D'hondt.

pÄÄrös: 1. Todettiin
2. Professori Mikko Mäntysaari esitti asian jättämistä pöydäIle.

Professori Pasi Ihalainen puolsi Mäntysaaren ehdotusta.
Asia päätettiin jättää pöydälle

7. ENGLANNIN APULAISPROFESSORIN (TENURE TRACIO TEHTAVAN TÃYTON
ALOITTAMINEN

Vireille 22.2.2017

Rehtori on 24.1.2017 tekemällään päätöksellä antanut luvan apulaisprofessorin (tenure
track) tehtävän, englanninkieli, täyttöprosessin aloittamiseksi. Erityisen ansioitunut ja
kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään
edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä.
Tehtävä täytetään 1.8.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokselle.
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Määräaikaisuuden perusteena on ansioituminen professorin tehtävään neliportaisen
uramallin mukaisesti.

Jyväslqtlän yliopiston johtosriännön (Ì1.12.2013) 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä
professorin tehtävään toistaiseksi otettaessq valmisteluryhmä. Vølmisteluryhmän puheenjohtajana
toimii dekaani.

Dekaanin 3 I .l .2017 nimeämä valmisteluryhmä:

dekaani Minna-Riitta Luukka, pj.
professori,Ä.sa Palviainen
professori Arja Piirainen-Marsh
professori Minna Suni
hallintopäällikkö Riitta Sokka, siht.

Dekaani kuulee tehtiivän täyttämiseen kuuluvista asioistq ja valmisteluryhmän kokoonpanostø
tiedekuntqneuvostoq (rehtorin päätös henkilöstöasioissal7.12.20I5, kohta 6.2.)

Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi

LIITTEET:

1. Täyttösuunnitelma (asia 7 / liite l)

pÄÄrösnHDorus:

l. Keskustellaan englannin apulaisprofessorin (tenure track) tehtäv¿in täyttämiseen
kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.

2. Hyväksytään valmisteluryhmän kokoonpano.
3. Hyväksytään valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävän

täyttåimiseksi.

PAATOS: 1. Keskusteltiin
2. Hyväksyttiin
3. Hyväksyttiin

8. VALTIO.OPIN APULAISPROFESSORIN (TENURE TRACIq TEHTÃVAN TÃYTON
ALOITTAMINEN

Vireille 22.2.2017

Rehtori on 24.1.2017 tekemällään päätöksellä antanut luvan apulaisprofessorin (tenure
track) tehtävän, valtio-oppi, täyttöprosessin aloittamiseksi. Tehtävä täytetään I.8.2017
alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle,
erityisesti valtio-opin oppiaineeseen. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen
tutkimuskärkiä ovat "käsitemuutokset, poliittiset instituutiot ja osallistuminen",
"sosiaalinen muutos ja kestävä kehitys" sekä "muuttuva hyvinvointi, hyvinvoinnin
politiikat ja palvelujärjestelmät". Valtio-opin painoaloja ovat politiikan teoria,
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demokratian ja parlamentarismin tutkimus, poliittisen ajattelun historia, kielen
poliittisuus sekä maailmanpolitiikka.

Apulaisprofessorin edellytetään vahvistavan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen
tutkimusprofiilia, erityisesti valtio-opin oppiaineen painoaloilla sekä Jyväskylän
yliopiston nousevalla alalla "monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutoksen tutkimus".

Jyväsþlän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 $:n mukaqn dekaqnin tehtävän¿i on nimetä
professorin tehtävään toistaiseksi otettaessq vølmisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana
toimü dekaani.

Dekaanin 26.T .2017 nimeämä valmisteluryhmä:

dekaani Minna-Riitta Luukka, pj.
professori Mika Ojakangas
professori Pekka Korhonen
professori, varadekaani Marjo Kuronen
hallintopäällikkö Riitta Sokka, siht.

Dekaani kuulee tehttivän täyttämiseen kuuluvistq asioista jø valmisteluryhmän kokoonpanosta
tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissaL7.t2.20l5, kohta 6.2.)

Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi.

LIITTEET:

1. Täyttösuunnitelma (asia 8 / liite 1)

pÄÄrosnHDorus:

1 . Keskustellaan valtio-opin apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän
täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.

2. Hyvfüsytään valmisteluryhmåin kokoonpano
3 . Hyväksytään valmisteluryhmän laatima kirj allinen suunnitelma tehtävän

täyttämiseksi

pÄÄrös: 1. Keskusteltiin
2. Hyväksyttiin
3. Hyväksyttiin

ERILLISTEN OPISKELUOIKEUKSIEN HAKUMENETTELY JA
MYÖNTÖPERUSTEET

Yliopiston tutkintosäännön (27 $) mukaan tiedekunnat voivat myöntää erillisiä opiskeluoikeulcsia
sellqisiín opintokokonaisuuksiin, jotka eivrit ole tarjolla Jyväsþlän yliopiston avoimena yliopisto-
opetulcsena. Tämä ei koske yliopistojen välisten sopimusten tai vaihto-ohjelmien perusteellø
myönnettäviä erillisiä opiskeluoikeul¡sia. Tiedekuntaneuvosto pciättää erillisten opiskeluoikeuksien
hakumenettelystä j a myöntöperusteísta. Dekqani myöntää opiskeluoikeuden.

Humanistisella tiedekunnalla ja yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on aiempina
vuosina ollut toisistaan poikkeavat hakuajat erillisten opiskeluoikeuksien hakemisessa.
Erillisten opiskeluoikeuksien myöntöperusteet ovat molemmissa tiedekunnissa olleet
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samanlaiset eli erillisiä opiskeluoikeuksia on voitu myöntää silloin kun laitoksella on
resursseja ottaa ylimääräisiä opiskelijoita. Erillisiä opiskeluoikeuksia ei voida myöntää
opintoihin, jotka ovat tarjolla avoimessa yliopistossa. Rehtorin päättämien yleisten
valintaperusteiden mukaan erillisten opintojen opiskeluoikeuksia voidaan myöntää yhden
tai korkeintaan kahden oppiaineen erikseen määriteltyihin opintojaksoihin tai
opintokokonaisuuksiin. Edelleen yleisten valintaperusteiden mukaan erillisiä
opiskeluoikeuksia ei voida myöntää Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Päätetään humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan erillisten opiskeluoikeuksien
myöntöperusteista ja hakumenettelystä seuraavasti:

Erillinen opiskeluoikeus voidaan tarvittaessa myöntää perus- ja aineopintoihin samaan
aikaan. Hakiessaan erillistä opiskeluoikeutta espanjan kieleen, italian kieleen, ruotsin
kieleen, romaaniseen filologiaan, saksan kieleen ja kulttuuriin, venäjän kieleen ja
kulttuuriin tai musiikkikasvatukseen hakijan on osallistuttava valintakokeeseen. Tällöin
valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella ja laitoksen resurssien puitteissa.
Haettaessa perusopintoihin muissa oppiaineissa valinta perustuu laitoksen resursseihin,
hakijan perusteluihin sekä hakijan aiempaan opintotaustaan. Haettaessa aineopintoihin tai
syventäviin opintoihin valinta perustuu hakijan oppiaineen aiempien opintojen määrään ja
arvosanoihin, laitoksen resursseihin sekä hakij an perusteluihin.

Hakuaika erillisten opiskeluoikeuksien saamiseksi on kevääIlä ja syksyllä yhteishaun
kanssa samassa aikataulussa (vuonna 2017 15.3. - 5.4. ja 6.9. - 20.9.). yleisten
valintaperusteiden mukaan Jyväskylän yliopistossa erillisiä opintokokonaisuuksia
suorittavilta peritään valtioneuvoston asetuksen (143612014) mukaan enintään 15 euroa
opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä. Avoimen yliopiston hinnoittelukäytännön
mukaisesti peritään opintokokonaisuuksista 10 €/opintopiste ja erillisistä opintojaksoista
15 €/opintopiste. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 g:ssä
tarkoitetut opettajankoulutuksen opinnot ovat kuitenkin opiskelijalle maksuttomia.
Opiskeluoikeus on voimassa kaksi vuotta.

Todetaan, että sosiaalityön syventäviin opintoihin ei myönnetä erillisten opintojen
suoritusoikeuksia.

LIITTEET

PAATOSEHDOTUS:

Päätetään erillisten opiskeluoikeuksien hakumenettelystä ja myöntöperusteista
edellä mainitulla tavalla.

PAATOS: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 TUTKINTOSÄÄNTÖ / TIEDEKUNNAN TARKENTAVAT oHJEET vÄITÖsxTRJAN
ARVOSTELUSSA NOUDATETTAVASTA MENETTELYSTÄ

Yliopiston tutkintosäännön (l $) mukaan tiedekunta voi antaa tutkintosääntöä tarkentavia mdtirtiyksiä
toimivaltaqnsa kuuluvista asioista. Tiedekuntaneuvoston tehtävän¿; on yliopiston johtosäännön (14 $)
mukaan ørvostella väitöskirj at.
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Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen
arviointilautakunnan, joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan
arvioinnista. Tutkintosäännön (25 $) mukaan vastaväittäjän/ien tulee antaa väitöskirjasta
arviointilausunto, jossa he esittävät myös oman esityksensä väitöskirjalle annettavasta
arvosanasta tai arvolauseesta. Kuitenkin mikäli tiedekuntaneuvosto on nimennyt
arviointilautakunnan, arviointilautakunta antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen
arvosanasta tai arvolauseesta. Tutkintosäännön mukaan väitöskirjan ohjaaja ei saa
osallistua väitöskirjan arvosteluun, joten häntä ei voida nimetä arviointilautakuntaan.

Wolmar Schildt -instituutin johtoryhmä keskusteli kokouksessaan 30.I.2017
väitöskirjojen arviointimenettelystä tiedekunnassa. Johtoryhmä kannatti käytäntöä
arviointilautakunnan käyttämisestä ja ehdotti, arviointilautakuntaan kuuluu vähintään
kolme jäsentä: vastavaiftäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen.

Oppiainetta edustaa arviointilautakunnassa oppiaineen pääedustaja tai hänen
ehdottamansa laitoksen edustaja. Arviointilautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin
tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilautakuntaan.
Arviointil autakunnan puheenj ohtaj ana toimii oppiaineen edustaj a.

Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun
päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen
pääedustaja.

LIITTEET:

pÄÄrösBHDorus

Päätetään, että humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjan
arvostelussa esityksen väitöskirjan arvioinnista tekee arviointilautakunta.
Arviointilautakuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä: vastaväittäjä,
oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiainetta edustaa
arviointilautakunnassa oppiaineen pääedustaja tai hänen ehdottamansa
laitoksen edustaja. Arviointilautakunnan jäsenillä fulee olla tohtorin tutkinto.
väitöskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilautakuntaan.
Arviointilautakunnan puheenj ohtaj ana toimii oppiaineen edustaj a.

PAATOS: Päätettiin ehdotuksen mukaan.

11 ESITARKASTAJIEN MIiÄRÄÄMINEN (Ahvenjärvi, Pasanen, Valtasaari)

Yliopiston johtosärinnön (la Ð mukaøn tiedekuntaneuvoston tehteivänä on määriitii väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopíston tutkintosärinnön (22 $) mukaan tiedekuntqneuvosto mätiräti
väitöskirjøkäsikirjoitukselle vähinttirin kaksi esitarkastajaa, ioiden tulee olla tohtorin tutkinnon
suorittaneita ja ioilla on riittävtit tíeteelliset qnsiot. Väitöskirjøn ohjaajø ei voi toímia esítarkastajana.
Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muuqlta kuin JyvtislElän yliopistosta. Väitöskirjan tekijätle
on varattava tílaisuus esittciä huomautuksensa esítarkastajien vqlinnasta. Humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käyttinnön mukaan ehdotuksen esitarkastajistø tekee oppiaineen
pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Keskinen ehdottaa, että FM Kaisa
Ahvenjärven kirjallisuuden väitöskirjakäsikirjoituksen Risteävät erot saamelaisessa
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nyþlyriikassa esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Vuokko Hirvonen
(Guovdageaidnu, Norja) ja dosentti Olli Löytty (Turun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana
on toiminut professori Sanna Karkulehto.

Oppiaineen pääedustaja, professori Raine Koskimaa ehdottaa, että FM Tero Pasasen
digitaalisen kulttuurin väitöskirjakäsikirjoituksen Beyond the Pale : Gaming
Controversies and Moral Panics as Rites of Passage esitarkastajina tulisivat toimimaan
professorí Tanja Sihvonen (Vaasan yliopisto) ja professori Jaakko Suominen (Turun
yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Raine Koskimaa.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että FM Hannele
Vøltøsøøren musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Kestärikö ääni7
Laulunopetuksen vaikutus opettajøksí valmistuvien ricinen laatuun esitarkastajina tulisivat
toimimaan yliopistonlehtori, MuT Päívi Jcirviö (Taideyliopisto / Sibelius-Akatemia) ja
yliopistonlehtorí, dosentti Inkeri Ruokonen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana
on toiminut professori Jukka Louhivuori.

LIITTEET: .

pÄÄrösnHDorus:

Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄrÖS: Hyväksytriin

12 VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Aro, piilola, Tikka, Virtanen)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden
(humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnqn käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessq
tehtävän saamisestq joko yhdessti tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa
ehdotetaan luvan myöntämistä vciitöskirjan julkiseen tqrkastukseen tai sen epdämistä.
Esítarkastaian ehdotus luvan myöntämisestii ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 $) mukaan
väitteliiälle on vqrattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoistq. I/äitîelyluvan
myöntää tiedekuntaneuvosto.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta hyväksyi 19.9.2016 dekaanin päätöksellä FM, YTM
Rííkka Aron sosiologian väitöskirjakäsikirjoituksen Living standqrds ønd changing
expectatíons - Investigating domestic necessity and environmental sustainability in an

ffiuent socíety esitarkastajiksi Associate Professor Alice Grønhøj'n (Aarhus University)
ja professori Pekka Jokisen (Tampereen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu
FM, YTM Arolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 1).

Humanistinen tiedekunta hyväksyi 9.II.2016 FM Tíína Pííloløn kirjallisuuden
väitöskirjakäsikirjoituksen Kalevalan noiset ja tiedon yöpuoli - Lönnrotin jalanjäljissri
kohti Kqlevalan naisten tarinoita esitarkastajiksi professori emeritus Seppo Knuuttilan
(Itä-Suomen yliopisto) ja FT Eva Maria Korsisaaren (Helsingin yliopisto).
Esitarkastajien lausunnoista Knuuttilan lausunto on toimitettu FM Piilolalle ja toimitetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 2). Korsisaaren lausunto toimitettiin FM
Piilolalle ennen kokousta ja tiedekuntaneuvoston jäsenille kokouksessa.

Humanistinen tiedekunta hyväksyi 9.11.2016 FM Soíle Tikqn musiikkikasvatuksen
väitöskirjakäsikirjoituksen Soitonopettajan rooli oppimismotivaqtion vahvistajana
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musiikín taiteen perusopetuksessa. Opettajøn ja oppilaan vrilinen vuorovaíkutus
víulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla esitarkastajiksi yliopistonlehtori, FT Mikko
Anttilan (Itä-Suomen yliopisto) ja lehtori, MusT Tapani Heikinheimon (Metropolia
ammattikorkeakoulu). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Tikalle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 3 ja 4).

Humanistinen tiedekunta hyväksyi 20.4.2016 FM Aìjø Vírtasen suomen kielen
väitöskirjakäsikirjoituksen Toimijuutta toisella kielelki. Kansainvälisten
sairaanhoítajaopiskelijoiden ammatillínen suomen kielen taito ja sen kehittyminen
työharjoíttelussa esitarkastajiksi yliopistonlehtori, FT Johanna Kompan (Helsingin
yliopisto) ja apulaisprofessori, FT Lena Näreen (Helsingin yliopisto). Apulaisprofessori,
FT Näre ehdotti 7.II.2016 saapuneessa lausunnossaan väitösluvan myöntämistä, mutta
yliopistonlehtori, FT Komppa 7.9.2016 saapuneessa lausunnossaan ei. Dekaanin
päätöksellä 21.12.2016 kolmanneksi esitarkastajaksi nimettiin yliopistonlehtori, dosentti
Johanna Vaattovaara. Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Virtaselle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nrot 5-7).

LIITTEET:

1. Esitarkastajien lausunnot / Riika Aro (asia 12 I llite l)
2.Esitarkastajan lausunto / Tiina Piilola (asia 12 I llite2)
3. Esitarkastajien lausunnot / Soile Tikka (asia 12 / liitteet 3 ja a)
4. Esitarkastajien lausunnot /Aija Virtanen (asia 12 llätteet 5-7)

pÄÄrösnHDorus:

Myönnetään esitarkastaj ien lausuntoj en perusteella.

pÄÄfÖS: Myönnettiin väittelyluvat

v¡irr ÖsuLAI sUUDESTA pÄÄrrÄrvuNnN (Aro, Möttönen, Äyrämö)

Yliopiston tutkintosöännön (2j $) mukaan tiedekuntaneuvosto mtiärää väitöskirjan julkiseen
tarkastustilaisuuteen yhden tai useqmman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori
tai tohtorin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastavriittäjän/jien päätoimen
on oltava muuallq kuin Jyväsþlän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimiq vastaväittcijänä.
Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrtiri väitöstilaisuuden kustolcsen. Kustoksen tulee ollq työsuhteessa
Jy'väsþlän yliopistoon. Kustoksen tehtövänä on perehdytttiä vastavtiittäjä/t tiedekunnan
väittelyohjeisän ja pitää huoltq, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjcit perehdytetään
Jyväslqtlän yliopiston väitöskäytänteisiin ja käytössö oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautqkunnan, joka
tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnistq. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tíedekunnan tiedekuntqneuvosto päättänee kokoulcsessqan 22.2.2017, että tiedekunnassa
väitöskirjan arvostelussq esityksen väitöskirjan arvioinnistq tekee arviointilautakunta.
Arviointilautakuntaqn kuuluu vähintään kolme jdsentä: vastaväittäjã, oppiaineen edustaja ja ns.

ulkopuolinen jäsen. Oppiainetta edustaq arviointilautqkunnqssa oppiaineen pääedustaja tai hänen
ehdottamansa oppiøineen edustaja. Arvíointilqutakunnan jdsenillä tulee olla tohtorin tutkinto.
Väitöskirjan ohjaøjaa ei voida nimetä arviointilautakuntaan. Arviointilautakunnan puheenjohtajana
toimii oppiaineen edustaja.
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Arviointilautakunnan kokoonpanosta päänäti tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun päätetään
väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnastq tekee oppiøineen peiäedustaja.

Oppiaineen pääedustaja professori Markku Lonkila ehdottaa, että FM, YTM Rííkkø
Aron sosiologian väitöskirjan Livíng standards and changíng expectations -
Investigatíng domestíc necessity and environmental sustainabílíty ín an ffiuent society
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 18. maaliskutÍa 2017 klo 12 salissa 5212, ja että
vastaväittäjänä toimii Associate Professor Alice Grønhøj (Aarhus University) ja
kustoksena professori Terhi-Anna Wilska. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettäneen tiedekuntaneuvoston kokouk sessa 22.2.2017 .

Oppiaineen pääedustaja professori Markku Lonkila ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, Associate professor Alice Grønhøj, professori Tapio Litmanen
(pj.) ja akatemiatutkija, dosentti Mia Tammelin. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut
professori Terhi-Anna V/ilska.

Oppiaineen pääedustaja professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, etta FL Tuomas
Möttösen taloushistorian väitöskirjan Kasvun tekijät: Tutkimus Suomen teollistumísen
ajan perustajayritttijistä 1870-1990 tarkastustilaisuus pidetään torstaina 4. toukokuuta
2017 klo 12 salissa Agoran Auditorio 2, ja että vastaväittäjåinä toimii professori Hannele
Seeck (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen. Lupa väitöskirjan
julkiseen tarkastukseen myönnettiin humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston
kokouksessa 7 .12.2016.

Oppiaineen pääedustaja professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Hannele Seeck, dosentti,
yliopistotutkija Heli Valtonen (pj.) ja professori Kalle Pajunen (JSBE). Tutkimuksen
ohjaajana on toiminut professori Petri Karonen.

O.ppiaineen pääedustaja professori Raine Koskimaa ehdottaa, että FM Sannø-Mørí
Ayrìimön digitaalisen kulttuurin väitöskirjan In Order to Enable Meøningful Playing:
How to Support Player's Learning through Digital Game Narrative Design
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 25. maaliskuuta 2017 klo 12 salissa Agoran
Auditorio 2, ja että vastaväittäjänä toimii Associate Professor Petri Lankoski (Södertörns
Högskola) ja kustoksena professori Raine Koskimaa. Lupa väitöskirjan julkiseen
tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokoukse ssa 25 .l .2017 .

Oppiaineen pääedustaja professori Raine Koskimaa ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, Associate Professor Petri Lankoski, yliopistotutkija Urpo Kovala
(pj.) ja yliopistotutkija Kai Tuuri. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Raine
Koskimaa.

LIITTEET: -

PAATOSEHDOTUS:

Päätetään ehdotusten mukaisesti.

PAATOS: Päätettiin

14 vÄTTÖS TRJAN HYV.,iKSYMINEN JA ARVOSTELU
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(Burunat P er ez, Hartmann, Kallionpää, P euronen)

Yliopiston johtosãännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston teht(ivänä on arvostella väitöskirjat
tørkøstajien løusunnon perusteella. Hallíntoqsioiden jø muiden asioiden käsittelymenettelyn mukaan
(2.3.1) opintosuorituksiq arvosteltaessa sqqvqt päätöksentekoon osallistuq vain ne jäsenet tai
varøiäsenet, joillq on samqntqsoinen opintosuoritus taijotka on otettu professorin tehtävtiän.

Yliopistolain (44 $) mukaan ennen väitöskírjan ørvostelua tekijälle on vqrattava tilaisuus vastineen
antamiseen vastøväittrijän lqusunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (25 $) mukaan vastaväittäjän
tulee kqhden viikon kuluessa väitöstilaisuudestq antaa tiedekuntqneuvostolle perusteltu kirjallinen
arviointilausunto väitöskirjasta, jossa hän esittriä oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavqsta
arvolauseesta. Esityksessä tulee ottaq huomíoon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.
Mik¿ili tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle
es i tyksen arvo lauseesta.

MA lbøllø Burunat Perezín musiikkitieteen väitöskirjan Brain integrative function
driven by musical training duríng real-world rnusic listening hyväksyminen. MA Burunat
Perez puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.1 .2017. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu
MA Burunat Perezille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro I).

Professori Petri Toiviaisen kustoksen lausunto on líitteenä nro 2.

Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 3

FM Martin Hartmønníz musiikkitieteen väitöskirjan Modelling and Prediction of
Perceptual Segmentatíon hyväksyminen. FM Hartmann puolusti julkisesti väitöskirjaansa
17 .1.2017 . Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Hartmannille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4).

Professori Petri Toiviaisen kustoksen lausunto on liitteenä nro 5.
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenri nro 6.

FM Outí Køllìonpöän kirjoittamisen väitöskirjan Uuden kirjoittamisen opetus
osallistavaa luovuutta verkossa hyväks¡rminen. FM Kallionpää puolusti julkisesti
väitöskirjaansa 28.1.2017. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Kallionpäälle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7).

Yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttärin kustoksen lausunto onliítteenä nro I
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 9.

FM Saíiø Peurosen englannin kielen väitöskirjan Heteroglossíc and Multimodal
Resources in Use: Particípation across Spaces of Identíficatíon in a Christían Lífestyle
Sports Community hyväksyrninen. FM Peuronen puolusti julkisesti väitöskirjaansa
28.1.2017. Vastaväittäjien lausunto on toimitettu FM Peuroselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston j äsenille (liite nro I 0).

Professori Sirpa Leppäsen kustoksen lausunto on liítteenti nro I I.
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on líítteenri nro 12.

LIITTEET:

1. MA Iballa Burunat Perez / vastaväittäjän lausunto (asia 14 Iläte l)
2. MA Iballa Burunat Perez / kustoksen lausunto (asia 14 lllite2)
3. MA Iballa Buranat Perez / arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 14 I llite3)
4. FM Martin Hartmann / vastaväittäjän lausunto (asia 14 lläte 4)



15.

t6

5. FM Martin Hartmann / kustoksen lausunto (asian L4 lläte 5)
6. FM Martin Hartmann / arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 14 I läte 6)
7 . FM Outi Kallionpää / vastaväittäjän lausunto (asia 14 I llite 7)
8. FM Outi Kallionpää / kustoksen lausunto (asia 14 / liite 8)
9. FM outi Kallionpää I awiointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 14 I läte9)
10. FM Saija Peuronen / vastaväittajän lausunto (asia 14 / liite 10)
1 1. FM Saija Peuronen / kustoksen lausunto (asia 14 / liite 1 1)
12. FM Saija Peuronen I awiointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 14 I llíte 12)

pÄÄrösnHDoruS:

Hyväksytään j a arvo stell aan väitöskirj at arviointilautakuntien esitysten
mukaisesti.

pÄÄrös: Hyväksyttiin ja arvostettiin esitysten mukaisesti.

LISÃASIA: ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Nissi)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mâärátä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 |)) mukaan tiedekuntaneuvosto mäaräa
väitöskirjakäsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon
suorittaneitajajoilla on riittävät 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
pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa, ettà FM Kaisa Nissin
etnologian väitöskirjakäsikirjoituksen Kqhden kulttuurin kuvia. Etnologínen tutkimus
suomalaisnaisten ja muslimimiesten liitoísta Suomessa esitarkastajina tulisivat toimimaan
akatemiatutkiia, FT Anna Rqsta.s (Tampereen yliopisto) ja tutkimusjohtaja, FT Etti
Heikhilä (Siirtolaisuusinstituutti). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Laura
Stark.

pÄÄrösrHDorus:

pÄÄrös:

Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin

16. ILMOITUSASIAT

1 . Aj ankohtaista palvelurakenneuudistuksesta
2. Muut esiin tulevat asiat

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.38.

Jyväskyläs sä 22.2.201 7

Pöytäkirj an vakuudeksi

Puheenjohtaja, dekaani

Kokouksen sihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö

Pöytåikirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö

74^'Æ&
Tfvtinna-Xi i tta Luukka

Ulla Heiskanen

Riitta Sokka


