JYVASKYLAN YLIOPISTO
HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA PöYTÄKIRJA
TIEDEKUNTANEUVOSTO

612017

Keskiviikkona 17.5.2017 klo 10
Kokoustila Lyhty, Seminaarinmäen kampus

Kokous:

Jäsenet:

Varajäsen

Läsnä:

Päätös:

r-13

l-13

1- 13

1-t3

1-13
I -13
I -13
I -13

l-l

l-13

r-13

Yliopistotutkija Heli Valtonen

I -13

I -13

Yliopistonop ettaja J aana Toomar

1-5

l-5
t-10, t2-13

Dekaani Mirura-Riitta Luukka, pj.

PrefesseriMaarig+al,e
Professori Mikko Mäntysaari

ffi
Prefesseri+aikkr{esldnen
Professori
Professori
Professori
Professori

@
M
Professori Heikki Hanka

Ari Huhta
Jaakko Erkkilä

Mika

Oj akangas

Pasi Ihalainen

@

LehtoriErjaKosonen

Yliopistotutkija Esa Ala-Ruona
Yliopisto-opettaja Sirpa Karurasoja
Opiskelija Asta Järvinen

l-10, l2-13
l-13

3

1-l 3

l- l3
1-r 3

1- 13

I -13

1- 13

1-10, l2-13

l-10, l2-13

t-10,12-13
t-10,12-13

l-10, 12-13

@äÊen
Opiskelija Tuomo Virtanen
Opiskelija Emilia Lakka
Pääkirjoitustoimittaja Anita Kärki
Normaalikoulun johtava rehtori Pekka Ruuskanen

l-t},

t2-13

I -13

1-13

Valmistelijat:

hallintopäällikkö Riitta Sokka, riittq.r.sokka@,û)u._fì puh. 050 404 8646 (asia 3 )
opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, maiia.t.povhonen@,i|)u.-fì puh.040 8053 076 (asiat 4-11 )

Pöytäkirjanpitäjä:

sihteeri Seija Paananen, seija.h.pøananen@jvurt puh. 040 805 3094

KOKOUKSESSA XIiSTTNT,TÄVÄT ASIAT

l.

2.
3.
4.

Kokouksenpäätösvaltaisuus
Asialistan hyväksyminen
FT Outi Toropaisen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat 2017-2020 I
ohj auksen toteuttamissuunnitelman hyväks¡rminen

5.
6.

Opiskelijavalinnat 2018 lhakukohteet ja otettavien opiskelijoiden määrät
Delegointipäätös tiedekuntaneuvostolta dekaanllle 31.12.2017 asti (väitöskirjatöiden ja
lisensiaatintutkimusten tarkastusprosesseihin liittyvät päätökset)
Lisensiaatintutkielman hyväksyminen ja arvostelu (Liikanen)
7
8. Esitarkastajien määrääminen (Kosonen, Kuha, Mykkänen, Nivalainen, Ruggiero)
9. Väittelyluvan myöntäminen (Ahvenjärvi, Huttunen, Karimi-Aghdam Ordaklou, Kolu,
Mustosmäki, Zhang)
10. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Ahvenjärvi, Kolu, Kortetmäki, Mustosmäki,
Tanhuanpäà, Zhang)
ll. Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu (Laine-Zamojska, Nshom, Ngwayuh, Tikka,
Virtanen)
12. Ilmoitusasiat
1 3. Kokouksen päättäminen

.

2

l.

KoKoUKSEN PÄÄTösv¿¡,raISUUS
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty
Jyväskylåin 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 11.5.2017

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä on läsnä. Johtosäåinnön l3 $:n mukaan dekaani toimii
tiedekuntaneuvoston puheenjoht qana.
PAATOS : Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

2.

ASIALISTANHYVÄKSYMINEN
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.

FT OUTI TOROPAISEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYONTAMISEKSI

Vireille 17.5.2017
Toropainen on jättänyt 27 .1.2017 kieli- ja viestintätieteiden laitokselle
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin oppijankielen tutkimuksen dosentin arvo.

FT Outi

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukuan yliopisto voi hqkemuksesta myöntäti dosentin arvon
jolla on perusteelliset tíedot omalta alaltøan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu þþ

henkilölle,

itsenöiseen tieteelliseen tutkimustyöhön

j a hyvä opetustaito.

Jyvcisþlän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaqn tiedekuntaneuvoston tehtävänti on myöntää
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiselcsi voidqqn ryhtyä, miluili se on
tiedekuntqneuvoston arvion mukaqn tiedekunnan tutkimuksen jø opetuksen kannalta
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee ylíopiston
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5.3.20 I 0)

Lähtökohta dosentilta edellytettyri pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vöhintään vuoden
aikqna saavutetuissa tieteellisissti listiansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähinttitin hyvätasoista
vditöskiriaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää þþti
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetäÌin tukena yliopiston ulkopuolisia

arviointeja. Pääsäöntöisesti tiedekuntq pyytriä kahdelta asiantuntijaltø lausunnon hakijan
tie te e I I is e std p ät evyyd e stä.

J

Kieli- ja viestintätieteiden laitos pitää FT Outi Toropaisen kiinnittämistä yliopistoon
opetuksen j a tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Dosentuurin tutkimusalana on oppijankielen tutkimus ja se on kieli- ja viestintätieteiden
laitoksen tutkimusstrategian pääsuuntauksiin yhteensopiva ja Toropaisen asiantuntijuus
täydentää kieli- ja viestintätieteiden laitoksen osaamispohjaa mielekkäällätavalla.

Kieli- ja viestintätieteiden laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina
toimisivat professori Hanna Lehti-Eklund (Helsingin yliopisto)

ja

professori Päivi

Juvonen (Stockholms universitet).

LIITTEET:

1.

2.

FT Outi Toropaisen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3/liite 1)
Laitoksen lausunto (asia 3/liite 2)

PAATOSEHDOTUS:

1.

2.
3.

Todetaan, että oppijan tutkimuksen dosentuuri
kannalta tarkoituksenmukainen.

on tutkimuksen ja

opetuksen

Hyväksytään asiantuntijoiksi professori Hanna Lehti-Eklund (Helsingin
yliopisto) ja professori Päivi Juvonen (Stockholms universitet).
Esitetään, että FT Outi Toropainen antaa opetusnäytteen dosentin arvon
myöntämiseksi. Todetaan, että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen
johtajan kokoama arviointiryhmä.

PAATOS:

1.

2.
3.
4.

Todettiin.
Hyväksyttiin asiantuntijat.
Hyvfüsyttiin esityksen mukaisesti.

HUMANISTIS.YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPETUSSUUNNITELMAT 2OI7-2020 / OIIJAUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Yliopiston johtosäännön (14{i) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä

on

päättää

opetussuunnitelmista maaliskuun loppuun mennessä (40$). Tutkintosäännön (31$) mukaan
opetussuunnitelmat myös julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat

kerrallaan voimassa vähintään kolme vuotta,

ellei lyhyempi voimassaoloaika ole

poikkeuksellisista syistä välttämätön.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokoukses saan 29 .3 .201 7 humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020. Tuolloin todettiin, että
opetussuunnitelmiin sisällytettävät tutkintosäännössä edellytetyt suunnitelmat ohjauksen
ja HOPS-neuvonnan järjeståimisestä valmistellaan yliopistossa hyväksyttäväksi erikseen
toukokuun loppuun mennessä.

Rehtori on päättänyt yliopiston laadukkaan ohjauksen periaatteista 20.12.2016. Ne
velvoittavat tiedekunnat tekemään opintojen ohjauksen toteuttamissuunnitelman, jonka
mukaisesti ohjaus tiedekunnassa toteutetaan. Ohjauksen toteuttamissuunnitelma täyhtää,
myös tutkintosäännön edell¡yksen. Rehtorin päättämät laadukkaan ohjauksen
periaatteet löytyvät osoitteesta
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https://wwwjyu.filhallinto/rehtori/intra/laadukkaan_ohjauksenJeriaatteet pdf
Strategisen kehittämisen yksikön ja koulutuspalvelujen yhteistyönä on valmisteltu
yhteinen pohja yksiköiden ohjauksen toteuttamissuunnitelmille. Liitteenä oleva luonnos
humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ohjauksen toteuttamissuunnitelmaksi on
valmisteltu laitosten pedagogisten johtajien kanssa. Laitokset tarkentavat ohjauksen
kokonaissuunnitelmaa omi ssa ohj auksen dokumenteissaan.

LIITTEET:
1

.

Luonnos humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ohj auksen
toteuttamissuunnitelmaksi (asia 4lläte l)

PAATOSEHDOTUS:
P

äätetään humani stis- yhtei skuntatieteellisen tiedekunnan ohj auksen

toteuttamissuunnitelmasta liitteen 1 mukaisesti.

PAATOS
Hyväksyttiin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ohj auksen
toteuttamissuunnitelma liitteen 1 mukaisesti.

5.

OPISKELIJAVALINNAT

2018

/

HAKUKOHTEET

JA

OTETTAVIEN

OPISKELIJOIDEN IUÄÄNÄT
Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallitukselle
esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston tutkintosäännön (7 $) mukaan hallitus
pãättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä tiedekunnittain ja koulutusaloittain.
Rehtori päättää aloituspaikkojen jakautumisesta eri hakukohteisiin tiedekuntaneuvoston
esityksesfä.

Yliopiston hallitus paättää vuonna 2018 opiskelijavalinnoissa otettavien opiskelijoiden
määrästä kokouksessaan 20.6.2017 ja tämän jälkeen rehtori päattää aloituspaikkojen
j akautumi sesta

hakukohtei siin.

on päättanyt yliopiston yleisistä valintaperusteista vuoden 2018
opiskelijavalintoihin 20.4.2017. Yleisten valintaperusteiden mukaan yliopistossa on
20 1 8 käytössä seuraavat valintaväylät:
Rehtori

-

-

yhteishaku
haku kandidaatti-ja maisterikoulutukseen
haku suomenkieliseen maisterikoulutukseen
haku kandidaattikoulutukseen avoimen yliopiston opintojen perusteella
haku kandidaatti- ja maisterikoulutukseen avoimen yliopiston opintojen
perusteella
erillishaku
siirto-opiskeluhaku
haku vieraskieliseen maisterikoulutukseen

o
o
o
o

o
o

ja

Tiedekuntaneuvoston esitystä hakukohteiksi
aloituspaikoiksi on valmisteltu
pedagogisten johtajien kanssa. Ehdotus humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
hakukohteiksi ja aloituspaikoiksi on liitteessri nro
Muutokset liitteen 1 taulukossa

l.
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kuluvan vuoden hakukohteisiin ja aloituspaikkoihin on merkitty keltaisella. Lisäksi
tumman vihreällä on merkitty ne aloituspaikat, joita laitoksilta on ehdotettu nostettavan.

Liitteen mukaiset hakukohteet ja aloituspaikat perustuvat kuluvan vuoden
hakukohteisiin ja aloituspaikkoihin sekä niiden valmistelun yhteydessä keväällä 2016
käytyihin keskusteluihin yliopiston johdon ja humanistisen tiedekunnan ja
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johdon välillä. Yliopiston johdon tuolloisen
palautteen perusteella aloituspaikkoja kuluvan vuoden 2017 valintoihin vähennettiin
jonkin veffan. Tiedekuntaan on toisaalta Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen solmiman
liikkeenluovutussopimuksen myötä siirtymässä kielten opiskelijoita Vaasan yliopistosta
siirtohaussa. Liikkeenluovutuksen yhteydessä Jyväskylän yliopisto on sitoutunut

opetus- ja

kulttuuriministeriön kanssa solmimassaan

sopimuksessa

kielikylpykoulutuksen järjestämiseen ja tämä on uutena hakukohteena vuoden 2018
opiskelijavalintoihin. Hakukohteeseen ehdotetaan 1 0 aloituspaikkaa.
Tiedekunnan viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan sekä
arkistonhallinnan maisteriohjelmaan ei oteta uusia opiskelijoita vuonna 2018.
Tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat on rehtorin päätöksellä perustettu
määräajaksi ja niihin voidaan valita uusia opiskelijoita vuosina 2017 ja 2018.
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma ei jatkane kansainvälisenä maisteriohjelmana
vuoden 2018 arvioinnin jälkeen eikä siihen olla ehdottamassa aloituspaikkoja vuodelle
2018.

Liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti tiedekunnassa tullaan järjestämään
kohdennettu siirtohaku Vaasan yliopiston kielten koulutuksessa oleville opiskelijoille
myös vuonna 2018 ja tiedekunta ehdottaa, että aloituspaikkoja ei rajata, vaan kaikki
valintaperusteet täyttävät hakij at hyväksytään.

Vuoden 2018 opiskelijavalintojen yksityiskohtaiset valintaperusteet

päätetään
kansainvälisten maisteriohjelmien osalta tiedekuntaneuvoston kesäkuun kokouksessa ja
muiden hakukohteiden osalta 27 .9.2017 .

LIITTEET:

l.

Ehdotus humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteiksi ja
aloituspaikoiksi vuoden 201 8 opiskelijavalintoihin (asia 5/liite 1)

pÄÄrösnHDorus:

Esitetään hallifukselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen
tiedekuntaan 2018 otettavien opiskelijoiden kokonaismäåirää
ja rehtorille aloituspaikkojen jakautumista hakukohteisiin
liitteen mukaisesti. Ehdotetaan edelleen, että Vaasan
yliopiston kielten koulutuksessa oleville kielten opiskelijoille
kohdennetussa vuonna 2018 järjestettävässä siirtohaussa
aloituspaikkoja ei rajata.

I

PAATOS:

Päätettiin esittää yliopiston hallitukselle humanistisyhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan 2018 otettavien
opiskelijoiden määrä ja rehtorille aloituspaikkojen
jakautuminen hakukohteisiin liitteeseen 1 tehdyin seuraavin
muutoksin:
lCC-maisteriohjelman aloituspaikoista siirrettiin kaksi
aloituspaikkaa viestinnän maisteriohjelman

o

6

aloituspaikkoihin

(eli ICC l3

aloituspaikkaa ja

viestinnän maisteriohj elma 5 aloituspaikkaa)
kirjallisuuden kandidaattimaisterikoulutukseen
aloituspaikkoja nostettiin kahdella
että
aloituspaikkoja on 12
Kieliaineiden hakukohteet j a aloituspaikat päätettiin jättää
pöydälle.
Edelleen esitetään, että Vaasan yliopiston kielten

o

koulutuksessa

ja

niin,

oleville kielten

opiskelijoille

kohdennetussa vuonna 201 8 järjestettävässä siirtohaussa
aloituspaikkoja ei rajata.

6.

DELEGOINTIPÄÄTÖS TTNOEKUNTANEUVoSToLTA DEKAANILLE 3I.I2.20I7
ASTI (väitöskirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten tarkastusprosesseihin tiittl.vät päätökset)
Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä
väitöskirjojen ja lisensiaattitutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä

arvostella nämä opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella.
ja ratkaistavaksi

Tiedekuntaneuvosto voi tilapäisesti siirtää dekaanin käsiteltäväksi
edellä tarkoitettuja asioita.

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa lukuun
ottamatta kesäaikaa, jolloin kokousten välillä on pidempi tauko. Erityisistä syistä voi
olla perusteltua, että dekaani voi tiedekuntaneuvoston kokousrytmiä täydentäen määrätä
esitarkastajat väitöskirjatöille, myöntää väittelyluvan esitarkastajien lausuntojen
perusteella, päättää väitöstilaisuudesta sekä arvostella väitöskirjat tarkastajien
lausuntojen perusteella ja vastaavasti määrätä tarkastajat lisensiaatintutkimuksille sekä
arvostella lisensiaatintutkimukset tarkastajien lausuntojen perusteella. Erityisesti edellä
mainittujen päätösten delegointi on perusteltua silloin kun tiedekuntaneuvoston
kokousten välillä on pidempi tauko (esimerkiksi kesåin aikana) tai kun opinnäytetyön
tarkastusprosessi on perusteltua saada päätökseen ennen tiedekuntaneuvoston seuraavaa
kokousta (esimerkiksi joulukuussa).

pÄÄrösnHDorus

Siirretäåin dekaanin käsiteltäväksi

ja

ratkaistavaksi
esitarkastajien nimeäminen väitöskirjatöille, väittelyluvan
myöntäminen, väitöstilaisuudesta päättäminen,
arviointilautakunnan nimeäminen, väitöskirjan arvostelu

tarkastajien lausuntojen perusteella

sekä

lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ja
lisensiaatintutkimuksen arvostelu tarkastajien lausuntojen
perusteella tilapäisesti tiedekuntaneuvoston kokousrytmiä
täydentäen silloin kun se tarkastusprosessin kulun kannalta
on perustelfua. Todetaan, että tiedekuntaneuvoston
delegointipäätös koskee nykyisen tiedekuntaneuvoston kautta
31.12.2017 asti.

PAATOS:
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Hyväksyttiin.

LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYV/iKSYMINEN JA ARVoSTELU (Liikanen)
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(14 {i) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
lisensiaatintutkimukset 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 taijotka on otettu
professorin teht?ivään.
Yliopiston johtosäännön

Yliopiston tutkintosäännön (20 $) mukaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden
kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen
arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvolauseeksi. Yliopistolain (aa $) mukaan ennen
lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien
lausunnosta.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee
tiedekuntaneuvostolle ehdotuksen lisensiaatintutkimuksen arvolauseeksi ottaen huomioon
tarkastajien ehdotuksen arvolauseeksi.

Professori Riitta Vornanen (Itä-Suomen yliopisto) ja erikoistutkija, VTT Anna-Maria
Isola (Teweyden ja hyvinvoinnin laitos THL) esittävät, että YTM Sanna-Líisa Liikqsen
sosiaalityön lisensiaatintutkielma Köyhät ritarit - Luottamus köyhyyskirjoituskilpailuun
osallistuneiden lapsiperheiden vanhempien kirjoitukszssø hyväksyttäisiin. Tarkastajien
yhteislausunto on lähetetty YTM Liikaselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (líite 1). Tutkielman ohjaajana on toiminut professori Marjo Kuronen.
Oppiaineen varapääedustajan, professori Kati Närhen ehdotus arvolauseeksi on liitteenä
nro x.

LIITTEET:

1.

2.

Tarkastajien yhteislausunto/Sanna-Liisa Liikanen (asia 7/liite 1)
Oppiaineen varapääedustajan lausunto/Sanna-Liisa Liikanen (asiaTlläte2)

PAATOSEHDOTUS: Hyväksytään ja arvostellaan lisensiaatintutkimus professori
Närhen arvolause-ehdotuksen mukaisesti

pÄÄrös:
8.

Hyväksyttiin j a arvo steltiin ehdotuksen mukai sesti.

ESITARKASTAJIEN MAARAAMINEN (Kosonen, Kuha, Mykkänen, Nivalainen,
Ruggiero)
Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston t€htävänä on määrätli väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää
väitöskirjakäsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon
suorittaneita ja joilla on riittävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia
esitarkastajana. Våihintään 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 Annika Waenerberg ehdottaa, että FM Heídi
Kososen taidehistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Invisibly Visible: Taboo, Sexuality
and Death ín a Visual Culture esitarkastajina tulisivat toimimaan senior lecturer, Dr.
Michele Aaron (University of Birmingham) ja adjunct professor, dosentti Annamarí
Vänslcti (Aalto-yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Annika
Waenerberg.
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Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Merisalo ehdottaa, ettà FL Miika Kuhan latinan
kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Transmission of Knowledge in Venetian FourteenthCentury Chronicles esitarkastajina tulisivat toimimaan professore associato Lidia Capo
(Università di Roma - La Sapienza) ja rícercatore Marino Zabbía (Università di
Torino). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Outi Merisalo.

Oppiaineen pääedustaja, professori Vilma Luoma-aho ehdottaa, että FM Mørkus
Mykkäsen yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Autopoíesis of Organisations The Perspective of the Luhmannian Social System Paradigm esitarkastajina tulisivat
toimimaan associate professor emeritus Inger Jensen (Roskilde University) ja adjunct
professor, docent Elísa Juholin (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on
toiminut professori Marita Vos.
Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että YTM Markku
Nivalaisen filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen Adorno's Philosophy of Tragedy
esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti, YTT Jussi Kotkavirta ja Dr. Karolíne
Gritzner (Aberystwyth University). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut
yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio.

Oppiaineen pääedustaja, professori Vilma Luoma-aho ehdottaa, että FM Aino
Ruggieron yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Crísis communication and
terrorísm: Mapping challenges qnd co-creating solutions esitarkastajina tulisivat
toimimaan professor Matthew Seeger (College of Fine, Performing & Communication
Arts, Detroit) ja professor Jesper Følkheimer (Lund University). Tutkimuksen
ohjaajana on toiminut professori Marita Vos.

pÄÄfÖSrcHDOTUS: Hyvfüsytään

pÄÄrös:

9

ehdotustenmukaisesti.

Hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Ahvenjärvi, Huttunen, Karimi-Aghdam Ordaklou,
Kolu, Musto smäk i, Zhang)
Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden
(humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytåinnön 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 $) mukaan
väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan
myöntää tiedekuntaneuvosto.

FM Kaísa Ahvenjtirven kirjallisuuden
väitöskirjakäsikirjoituksen Risteävtit erot saamelaísessa nylElyriikassa esitarkastajiksi
professori Vuokko Hirvosen (Guovdageaidnu, Norja) ja dosentti Olli Löytyn (Turun
yliopisto). Esitarkastajien yhteislausunto on toimitettu FM Ahvenjärvelle ja toimitetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro I).
Tiedekunta hyvfüsyi 22.2.2017

KM, MuM Taina Huttusen musiikkikasvatuksen
väitöskirjakäsikirjoituksen Osallistava sävellytysmenetelmä musiikínopetukseen.
Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimísen ydínmetøforia
toteuttamassa esitarkastajiksi professori Juha Ojalan (Oulun yliopisto) ja dosentti Inkeri
Tiedekunta hyväksyi 25.1.2017
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Ruokosen (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu KM, MuM
Huttuselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 2).
Humanistinen tiedekunta hyväksyi 5.10.2016 MA Saeed Karímí-Aghdam Ordakloun
soveltavan kielitieteen (kieli- ja viestintätieteiden laitos) väitöskirjakäsikirjoituksen
Developíng a metatheoretical framework þr second language development
esitarkastajiksi professori James P. Lantolfin (Pennsylvania State University) ja
professori Paul Thibaultin (Universitetet i Agder, Norja). Esitarkastajien lausunnot on
toimitettu MA Karimi-Aghdam Ordakloulle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 3).

Tiedekunta hyvfüsyi 25.1.2017 FL

Jaana Kolun ruotsin kielen
väitöskirjakäsikirjoituksen "Me ollaan mukana tössri experimentissä." Lingvístistiska
resurser och språþraktiker i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och
Helsíngþrs" esitarkastajiksi professori Jarmo Lainion (Stockholms Universitet) ja
professori Siv Björklundin (Vaasan yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu
FL Kolulle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4).
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta hyvfüsyi 21.12.2016 YTM, KTM Armi Mustosmäen
yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen How Bright are the Nordíc Líghts? Job
quality trends in Nordic countries in a comporative perspective esitarkastajiksi
professori Sonja Drobnicin (University of Bremen) ja VTT, TkT, dosentti Tuomo
Alasoinin (TEKES). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTM, KTM Mustosmäelle
ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liíte nro 5).

Tiedekunta hyväksyi 25.1.2017

KTM Boyang Zhangin

yhteisöviestinnän
väitöskäsikirjoituksen Understanding evolvíng organisatíonal issues in socíal media
esitarkastajik_si associate professor, Ph.D. Chiara Valentinin (Aarhus Universitet) ja
professorí Ángeles Morenon (University Rey Juan Carlos, Madrid, nspanlá).
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu KTM Zhangille ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liíte nro Q.

LIITTEET:
1.

2.
J.

4.
5.

6.

Esitarkastajien
Esitarkastaj ien
Esitarkastajien
Esitarkastajien
Esitarkastajien
Esitarkastajien

PAATOSEHDOTUS

lausunnot/Kaisa Ahvenj ärvi (asia 9/liite 1 )
I ausunnot/Taina Huttunen (asia 9/l iite 2)
lausunnot/Saeed Karimi-Aghdam Ordaklou (asia 9/liite 3)
lausunnotlJaana Kolu (asia 9lIäte 4)
lausunnot/Armi Mustosmfüi (asia 9/liite 5)
lausunnot/Boyang Zhang (asia 9/liite 6)

Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien

lausuntojen

perusteella.

pÄÄrös:

Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien esitysten mukaisesti.

10. VÄITÖSTILAISUUDESTA
Tanhuanpä

á.,

pÄÄTT,,iVTINEN

(Ahvenjärvi,

Kolu,

Mustosmäki,

Zhang, Kortetmäki)
Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen
tarkastustilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. VastaväittäjärVjien tulee olla professori
tai tohtorin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/jien päätoimen
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on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä.
Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväitt¿ijärì/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla tlisuhteessa
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittâja/t tiedekururan
väittelyohjeisiin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään
Jyväskylän yliopiston väitöskäytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.
Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto

joka tekee

voi nimetä erityisen arviointilautakunnan,

tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistisyhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, eltä

tiedekunnassa väitöskirjan arvostelussa esityksen väitöskirjan arvioinnista tekee
arviointilautakunta. Awiointilautakuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä: vastaväittäjä,
oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiainetta edustaa arviointilautakunnassa
oppiaineen pääedustaja tai hänen ehdottamansa laitoksen edustaja. Arviointilautakururan jäsenillä
tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilautakuntaan.
Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja.

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

Oppiaineen pääedustaj4 professori Mikko Keskinen ehdottaa, että FM Kaisa
Ahvenjärvez kirjallisuuden väitöskirjan Risteävät erot sqamelaisessa nyþlyriiknssa
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 17. kesäkuuta 2017 klo 12 salissa S2l2 ja että
vastaväittäjänä toimivat professori Vuokko Hirvonen (Guovdageaidnu, Norja) ja
dosentti Olli Löytty (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Sanna Karkulehto. Lupa
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
17.5.2017.
Oppiaineen pääedustaja professori Mikko Keskinen ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjät professori Vuokko Hirvonen ja dosentti Olli Löytty, professori
Mikko Keskinen (pj.) ja yliopistonlehtori, FT Sanna Lehtonen. Tutkimuksen ohjaajana
on toiminut professori Sanna Karkulehto.

Oppiaineen pääedustaja professori Åsa Palviainen ehdottaa, että FL Jaana Kolun
ruotsin kielen väitöskirjan "Me ollaan mukana tässä el<sperimentissä" Lingvistístiska
resurser och språkpraktíker i tvåspråkíga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och
Helsingþrs tarkastustilaisuus pidetään tiistaina 30. toukokuuta20lT klo 10 salissa 5212
ja etta vastaväittäjänä toimii professori Jarmo Lainio (Stockholms universitet) ja
kustoksena professori Åsa Palviainen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokoukses sa 17 .5.2017 .
Oppiaineen pääedustaja professori ,A.sa Palviainen ehdottaa, ettà arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, professori Jarmo Lainio, professori Hannele Dufua (pj.) ja
professori Arja Piirainen-Marsh. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Åsa
Palviainen.

Oppiaineen pääedustaj4 professori Teppo Kröger ehdottaa, että YTM, KTM Armi
Mustosmöen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjan How Bright Are the Nordic Lights? Job
Quality Trends ín Nordíc Countries in a Comparative perspectíve tarkastustilaisuus
pidetään lauantaina 10. kesäkuuta2017 klo 12 salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii
VTT, TkT, dosentti Tuomo Alasoini (Tekes) ja kustoksena dosentti Timo Anttila. Lupa
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
17.5.2017.
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Oppiaineen pääedustaja professori Teppo Kröger ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, VTT, TkT, dosentti Tuomo Alasoini, professori Teppo Kröger
(pj.) ja lehtori, YTT Pertti Jokivuori. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut dosentti Timo

Anttila.
Oppiaineen pääedustaj4 professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FM Ari
Tanhuanpärin tudehistorian väitöskirjan Huoli kuvista - merkitys, mieli, materiaalisuus
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 10. kesäkuuta 2017 klo 12 salissa S2l2 ja että
vastaväittäjänä toimii dosentti Riikka Stewen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena
professori Annika Waenerberg. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin
humanisti sen ti edekunnan tiedekuntaneuvo ston kokoukse ssa

7.|

2.20 I 6 .

oppiaineen pääedustaja professori Annika waenerberg ehdottaa,

että

arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, dosentti Riikka Stewen, professori Heikki
Hanka (pj.) ja lehtori Sirkkaliisa Usvamaa-Routila. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut
pro fessori Annika Waenerberg.
Oppiaineen pääedustaja professori Vilma Luoma-aho ehdottaa, että KTM Boyang
Zhangin yhteisöviestinnän väitöskirjan (Jnderstanding evolvíng organisational issues in
social media tarkastustilaisuus pidetään keskiviikkona 7. kesäkuuta 2017 klo 14 Lea
Pulkkisen salissa ja että vastaväittäjänä toimii associate professor Chiara Valentini
(Aarhus University) ja kustoksena professori Marita Vos. Lupa väitöskirjan julkiseen
tarkasfukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksess a 17 .5.2011 .

oppiaineen pääedustaj4 professori vilma Luoma-aho ehdottaa,

että

arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, associate professor Chiara Valentini,
professori Vilma Luoma-aho (pj.) ja yliopistotutkija, PhD Juha Munnukka
(JY/Kauppakorkeakoulu). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Marita Vos.

YTM Teea Kortetmäen filosofian väitöskirjan Justice in and to Nature: An Application
of the Broad Framework of Environmental and Ecological Justice
arviointilautakunnasta päätettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 19.4.2011.
Kokouksen jälkeen kävi ilmi mahdollinen jääviysasia. Tämåin vuoksi oppiaineen
pääedustaja, professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa arviointilautakunnan kokoonpanoa
muutettavaksi siten, että professori Marja Järvelän sijaan arviointilautakuntaan nimetään
professori Tapio Litmanen.

pÄÄTöSEHDOTUS:

Päätetään ehdotustenmukaisesti.

pÄÄfÖS:

Päätettiin ehdotusten mukaisesti.

11. vÄIrÖsrrRJAN HYvÄKSYMINEN JA ARVOSTELU

(Laine-Zamojska, Nshom

Ngwayuh, Tikka, Virtanen)
Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat
tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittel)¡menettelyn
mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvostsltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet
tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
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

t2
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 Magdalena Laíne-Zamojskan museologian väitöskirjan The Role of Small, Local
History Museums in Creating Dígital Herítage: the Finnish Case hyvitksyminen. MA
Laine-Zamojska puolusti julkisesti väitöskirjaansa 29.4.2017. Vastaväittäjän lausunto
on toimitettu MA Laine-Zamojskalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro I).
Professori Janne Vilkunan kustoksen lausunto on liitteenö nro 2.
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenti nro 3

MA Elvis Nshom Ngwayuhin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Perceived threat
and prejudíce towards immigrants ønd Russian minoríties living in Finland
hyväksyminen. MA Nshom Ngwayuh puolusti julkisesti väitöskirjaansa 8.4.2017.
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MA Nshom Ngwayhille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4).
Professori Stephen Croucherin kustoksen lausunto on liitteenä nro 5.
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on líitteenä nro

6.

FM Soile Tikan

musiikkikasvatuksen väitöskirjan Soitonopettajan rooli
oppimismotivaation vahvistajana musíikin taiteen perusopetul<sessa. Opettajan ja
oppiløan vtilinen vuorovaikutus víulunsoitonopetulcsessa Keskí-Pohjanmaalla
hyväksyminen. FM Tikka puolusti julkisesti väitöskirjaansa 29.4.2017. Vastaväittäjän
lausunto on toimitettu FM Tikalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille
(liite nro 7).
Professori Jukka Louhivuoren kustoksen lausunto on liitteenä nro 8.
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenö nro 9

FM Aija Virtasen suomen kielen väitöskirjan Toímijuutta toísellø kielellä.
Kansainviilisten sairaanhoítajaopískelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen
kehittyminen työharjoittelussa hyvfüs¡rminen. FM Virtanen puolusti julkisesti
väitöskirjaansa22.4.2017. Vastaväittäjien yhteislausunto on toimitettu FM Virtaselle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liíte nro I0).
Professori Minna Sunin kustoksen lausunto on liitteenti nro I I.
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liítteenä nro

I2

LIITTEET:

1. MA MagdalenaLaine-Zamojska lvastaväittäjän lausunto (asia I l/liite 1)
2. MA MagdalenaLaine-Zamojska lkustoksen lausunto (asia 1 llläte 2)
3. MA Magdalena Laine-Zamojska /arviointilautakunnan lausunto ja
ehdotus arvolauseeksi (asia

1

l/liite

3)

4. MA Elvis Nshom Ngwayuh /vastaväittäjän lausunto (asia l llllite 4)
5. MA Elvis Nshom Ngwayuh lkustoksen lausunto (asia 1l/liite 5)
6. MA Elvis Nshom Ngwayuh/arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus
arvolauseeksi (asia I 1/liite 6)
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7. FM Soile Tikka /vastaväittäjän lausunto (asia I llläte7)
8. FM Soile Tikka lkustoksen lausunto (asia 1llliite 8)
9. FM Soile Tikka /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi
(asia I

l/liite 9)

Aija Virtanen /vastaväittäj¿in lausunto (asia 1l/liite 10)
Aija Virtanen /kustoksen lausunto (asia 1llliite I l)
12. FM Aija Virtanen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi
(asia l llläte 12)
10. FM
I 1. FM

pÄÄrösnHDorus:
Hyväksytään

ja

arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten

mukaisesti.

pÄÄf öS : Hyväksyttiin ja arvosteltiin esitysten mukaisesti.

12. ILMOITUSASIAT
Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

13.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtajapäätti kokouksen klo I I.32.

T4

Jyväskylässä

17

.5.2017

Puheenj ohtaj a, dekaani

/.r*-V=&

,zMlinna-Riitta

Kokouksen sihteeri, sihteeri

Pöytäkirj an tarkastaja, hallintopäällikkö

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö

Riitta Sokka

Luukka

