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r. KoKoUKSEN rÄÄrösvAr,TArsuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mvkaan 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 perjantaina 2.6.2017.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön l3 $:n mukaan dekaani toimii
tiedekuntaneuvoston puheenj oht ajana.

PAATOS: 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: Hyväksltiin lisäyksellä, että otettiin käsiteltäviksi pöydältä
täydennetyt liitteet asioihin 8 ja 9 sekä lisäasiana
käsiteltävåiksi Väitöstilaisuudesta päättäminen (Lebaka).

3. YTT, KATJA KUUSISTO DOSENTIN ARVON MYONTAMISESTA
pÄÄrrÄurNEN

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 hakemul<sesta myöntää dosentin arvon
henkiltille, jolla on perusteellíset tiedot omqltq qlaltaan, julkøisuilla tai muulla tavoin osoitettu þþ
itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön jø hyvö opetustaito.

Jyväslqtltin yliopiston johtosäännön 14 $:n mukqan tiedekuntaneuvoston tehtävänri on myöntäd
dosentin qrvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämisehsi voidøan ryhtyd, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston artion mukqan tiedekunnan tutkimulcsen ja opetulcsen kqnnqlta
tarkoitulcsenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siítä, että dosenttijärjestelmti tukee yliopiston
pyrkimystä kønsainvälísyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaøn yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5.3.20 I 0)

Ltihtökohta dosentílta edellytettyä pätevyyttd arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikana sqavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintädn hyvätasoísta
väitöskirjaa. Muun ohellq henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaísutoiminnassaan riittäväri lElqtti
itsentiiseen tutkimustyöhön. Edellytysten qrvioinnissa kdytetään tukena yliopiston ulkopuolisia
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qrviointeia. Pärisääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan
tietee I lis e s tä p ätevyydestä.

Dosentilta vøaditqan hyvä opetustøito (YoL 55812009, S9 P. Hyväti opetustaitoa arvioitaessa otetqan
huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa saqvutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten
arvioitsiioiden lausuntojen ja muun esitelmien perusteella høkijan hyvän opetustatdon.

Dosentiltq vqaditaqn sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä.
Valtioneuvoston asetuksen (77012009) I $:n mukaan yliopíston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta
vaaditaqn, että hän hallitsee sen kìelen, suomen tai ruotsin, jolla hcinen on annettava opetusta.
Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittqa yliopiston johtosäännössä määrätyllti tavallq. Yliopisto
voi myöntää erivapauden näistii kielitqitovaqtímuksista johtosäännössä määrätyllä tavallq.

Opetusnäytteen jø opetuksessq vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, kuultuqan
løitolrsen j ohtøj an as ettamaa ope tusnäy tteen arviointilautakuntaa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Kada Kuusiston kiinnitttimistä yliopistoon
opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. ja valitsi asiantuntijoiksi
VTT, dosentti Olavi Kaukosen (A-klinikkasäätiö) ja YTT, dosentti Jorma Niemelän
(Diakonia ammattikorkeakoulu).

Molemmat asiantuntijat pitävät YTT Katja Kuusistoa tieteellisesti pätevänä haettavana
olevaan dosentuuriin.

Dekaani on vapauttanut hakijan opetusnäytteen antamisesta hänen hakemuksensa
perusteella.

LIITTEET:

l. YTT Katja Kuusiston lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia
3/liite 1)

2. Laitoksen lausunto (asia 3/liite 2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 3/liite 3)
4. Dekaanin päätös opetusnäytteestä vapauttamisesta (asia 3lläte 4)

PAATOSEHDOTUS:

1. Tieteellisestä pätevyydestäpäättäminen.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Todetaan, että YTT Katja Kuusistolla on yliopistolain (558/2009) 89 g:n

edellytt¿imä opetustaito.
4. Esitetään, että YTT Katja Kuusistolle myönnetään sosiaalityön dosentin arvo

PAATOS:

l. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet pitivät YTT Katja Kuusistoa
tieteellisesti pätevänä sosiaalityön dosentuuriin.

2. Todettiin asiantuntijalausunnot.
3. Todettiin, että YTT Katja Kuusistolla on yliopistolain edellyttåimä opetustaito.
4. Myönnettiin YTT Katja Kuusistolle sosiaalityön dosentin arvo.
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4. FT ERIKA RUONAKOSKEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYONTÃVTTSNTST

Vireille 7.6.2017

FT Erika Ruonakoski on jättänyt 21.3.2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin filosofian dosentin arvo.

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

Jyväsþltin yliopislon johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuyoston tehtävänä on myöntää
dosentin ervo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämßelcsi voidaan ryhtyä, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimul<sen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia sütä, että dosenttijrirjestelmä tukee yliopiston
pyrkimystä kønsainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssq tøpahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohj e I 5. 3. 2 0 I 0)

Lähtökohta dosentiltq edellytenyä pätevyyttti qrvioitqessa on väitöskirjan jälkeen vãhintiitin vuoden
aikuna saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissq, joiden oletetaqn vastqavan vähintòirin hyvätasoista
väitöskiriaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaq julkaisutoiminnassaan riitttivää þþÌi
itsenäiseen tutkímustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukenq yliopiston ulkopuolisia
arvíointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan
tietee I lis e s tä p ätevyyd e s tä.

Dosentuurin tutkimusalana on filosofia ja se on yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitoksen tutkimusstrategian kanssa yhteensopiva. Laitos pitää Erika Ruonakosken
kiinnittåimistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina
asiantuntijoina toimisivat yliopistonlehtori Kristian Klockars (Helsingin yliopisto) ja
professori Leil a Haap ar anta (Tamp ereen yliopisto).

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.

LIITTEET:

1. FT Erika Ruonakosken lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4lläte
1)

2. Laitoksen lausunto (asia 4lläte 2)

PAATOSEHDOTUS:

L Todetaan, että filosofian dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukainen.

2. Hyvfüsytään asiantuntijoiksi yliopistonlehtori Kristian Klockars (Helsingin
yliopisto) ja professori Leila Haapararrta (Tampereen yliopisto).

3. Esitetään, että FT Erika Ruonakoski antaa opetusnäytteen dosentin aruon
myöntämiseksi. Todetaan, että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen
j ohtaj an kokoama arviointiryhmä.

rÄÄrös:

1. Todettiin.
2. Hyväksyttiin asiantuntijat.
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3. Hyvriksyttiin esityksen mukaisesti.

5. APULAISPROFESSORIN (TENURE TRACA TEHTÄV,,I, VALTIO.OPPI

Vireille 22.2.2017

Rehtori on 23.1.2017 hyväksynyt dekaanin esityksen valtio-opin apulaisprofessorin
(tenure track) tehtävän täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti viiden vuoden
määräajaksi julkisella hakumenettelyllä ja sitä koskevan kirjallisen täyttösuunnitelman
20.3 .2017 rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 17 .12.201 5 liitteen 2 mukaisesti.

Valtio-opin apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä on sijoitettu tiedekunnan
yhteiskuntatieteiden j a fi losofian laitokseen.

Apulaisprofessorin tehtävää hakivat 14.5.2017 päättyneen määräajan kuluessa:
Altinkas, Evren
Auvinen, Tero
Helo, Ari
Holmila, Matti
Häkkinen, Teemu
Imre, Robert
Jakonen, Mikko
Kecir, Salim
Klyrnenko, Lina
Koiwsalo, Markku
Korvela, Paul-Erik
Kulovaara, Kari
Malkopoulou, Anthoula
Mäkinen, Sirke
Mfüinen, Katja
Nyyssönen, Heino
Palonen, Emilia
Pankakoski, Timo
Penny, Richard
Prozorov, Sergei
Ronkainen, Jussi
Roshchin, Evgeny
Rozen-Bakher, Ziva
Sajeva, Maurizio
Sakamoto, Takayuki
Siisiäinen, Lauri
Sorsa, Ville-Pekka
Szúcs, ZoltânGábor
Tasic, Mirko
Tilli, Jouni
Velasco, Jesus
Wiesner, Claudia ja
Vuori, Juha.

Yliopiston johtosäännön 13 $;n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin
tehtävään ottamisessa.
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Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä
asiantuntijalta. Tarvittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat, joiden osalta
toteutetaan asiantuntijamenettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa

þsymykseen tuleviin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystya
osoittamaan ensi sijassa hakijalta puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan
ulkopuolelle jäämiseen.

Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla ulkomaalaisia,
ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon muun
ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava
tasapuolisuutta.

Dekaani p$irà asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon
hakijoiden kelpoisuudesta þäteryydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät
lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat þsymykseen
tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Dekaani on nimennyt valmisteluryhmään professori Mika Ojakankaan, professori Marjo
Kurosen ja professori Pekka Korhosen. Dekaani toimii puheenjohtajana ja sihteerinä
toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä on valmistellut
asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 1.6.2017 asiantuntijoiksi professori Linus
Hagströmin (Försvarshögskolan, Ruotsi) ja professori Mitchell Deanin (Copenhagen
Business School, Tanska) suostumuksensa mukaisesti.

Asiantuntijoille toimitetaan selvitys asiantuntijan kannalta tarpeellisista asiakirjoista, tehtävän
täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma sekä valmisteluryhmän laatima muu
mahdollinen otrj eistus.

Valmi steluryhmä valitsi asiantuntij a-arviointiin seuraavat hakij at :

Imre, Robert
Malkopoulou, Anthoula
Prozorov, Sergei
Roshchin, Evgeny
Siisiäinen, Lauri
Wiesner, Claudia ja
Vuori, Juha.

LIITTEET:

1. Valtio-opin apulaisprofessorin (tenure track) tehtäv¿in täyttösuunnitelma (Asia 5 /
liite 1)

2. Dekaanin päätös asiantuntijoiden valinnasta (Asia 5 I läte 2)
3. Muistio asiantuntija-arviointiin valituista hakijoista (Asia 5 / liite 3)

rÄÄrösnHDorus:

l. Todetaan valtio-opin apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän hakijat.
2. Todetaan asiantuntijat.
3. Todetaan asiantuntija-arviointiin valitut hakijat.

PAATOS:

1. Todettiin valtio-opin apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän hakijat.
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2. Todettiin asiantuntijat.
3. Todettiin asiantuntija-arviointiin valitut hakijat.

6. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, FILOSOFIA

Vireille 14.9.2016

Filosofian professorin tehtävä on sijoitettu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen.
Tehtävä on määräaikainen ja se täytetään ajalle 1.1.2017 - 31.12.2021.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus (Sara Heinämaa). Rehtori on hyväksynyt
tehtävän täyttämistä koskevan kirjallisen täyttösuunnitelman 3.10.2016 rehtorin
päätöksen henkilöstöasioissa 17.12.2015 liitteen 2 mukaisesti. Tehtävän täyttämiseksi
on järjestetty julkinen, kansainvälinen hakumenettely.

Professorin tehtävään saapui 30.11.2016 päättyneeseen määräaikaan mennessä yhteensä
19 hakemusta. Hakija Jose Penalva oli jätt¿inyt kaksi hakemusta. Tehtävää hakivat
seuraavat henkilöt:
Baba,Teodor
Daly, Glyn
Downey, Adrian
Hartimo, Mirja
Jones, Allen
Lindberg, Susanna
Lindén, Jan-Ivar
Lähteenmäki, Vili
Mandelkern, Matthew
McWilliams, Emily
Penalva, Jose (2 hakemusta)
Reuter, Anna Martina
Rolin, Kristina
Schuh, Guy
Taipale, Joona
Toivanen, Juhana
Tuominen, Miira
Wiltsher, Nicholas.

Hakija Matthew Mandelkern peruutti hakemuksensa 23.1 .20T7.

Yliopistolain (558/2009) 33 $:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä
tutkimustyötä tai taiteellista tfiitä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen
yhteistyohon.

Jyväsþlän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 27 $:n mukaan professorilta edell¡etään tohtorin
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamisen kannalta,
käytännöllistä perehtyneisy¡tä tehtäväalaan. Journalistiikan professorin tehtävään edellytetään
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset
ansiot, kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja otrjausta, näytöt edustamansa tutkimusalan kansallisesta ja kansainvälisestä
yhteistyöstä, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.
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Lisäksi otetaan huomioon hakijan menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa,
kansainvälinen tieteellinen työskentely, tieteelliset luottamustehtäväI ja muu akfiivisuus
tiedeyhteisön toiminnassa sekä kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

Johtosäännön 33 $:n mukaan professorin tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään, että hänen
tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa yliopistopedagogiset tai niihin
rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa. Edellytys koskee
toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden mäåiräajaksi työsuhteeseen valittuja.

Johtosäännön 35 $:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa
rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjaø tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen
kehitystä alallaan, tarkastaa opiruräytetöitä, opettaa, edistää opetusta, osallistua opetuksen
kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua
opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja
muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset
opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja
toimittamistaan kuulusteluista.

Dekaanin nimesi valmisteluryhmään professori Sara Heinämaan, professori, laitoksen
johtaja Mika Ojakankaan ja professori Mikko Yrjönsuuren. Dekaani Minna-Riitta
Luukka toimi puheenjohtajana ja hallintopäällikkö Riitta Sokka sihteerinä. Dekaani
nimitti asiantuntijoiksi professori Arto Laitisen (Tampereen yliopisto), professori
Martha Nussbaumin (University of Chicago Law School, USA) ja professori John
Sallisin (Boston College, USA) suostumustensa mukaisesti.

Hakemusten, tieteellisten ansioiden, opetuskokemuksen sekä tutkimusprofiilin
perusteella asiantuntija-arviointiin valittiin seuraavat hakijat:
Lindberg, Susanna ja
Tuominen, Miira.

Asiantuntijoista Nussbaumin ja Sallisin näkemykset ehdokkaista erosivat toisistaan.
Nussbaum suosittelee Miira Tuomisen valintaa tehtävään. Sallis ei varsinaisesti ota
kantaa hakijoiden järjestykseen, mutta hänen lausuntonsa on tulkittavissa niin, että hän
pitää Susanna Lindbergin tieteellistä tuotantoa laajempana ja monipuolisempana kuin
Miira Tuomisen. Laitinen pitää molempia hakijoita hyvinä ja tasavahvoina ehdokkaina
tehtävään.

Molemmat kärkihakijat päätettiin kutsua henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelut
pidettiin 31.5.2017. Dekaani on myöntänyt hakijoille vapautuksen opetusnäytteestä
heidän hakemuksensa perusteella.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 17.12.2015 liitteen I mukaisesti professorin vähintäán 2
vuoden määräaikainen tehtävä täytetään dekaanin esityksestä rehtorille. Ennen esitystään rehtorille
dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa.

Hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen ja haastattelujen perusteella rehtorille
esitetään tehtävään valittavaksi FT Miira Tuomista.

LIITTEET:

1. Filosofian professorin tehtävän täyttösuunnitelma (Asia 6 / liite 1)
2. Muistio asiantuntija-arviointiin valituista hakijoista (Asia 6 I läte 2)
3. Professori Martha Nussbaumin asiantuntijalausunto (Asia 6 I läte 3)
4. Professori John Sallisin asiantuntijalausunto (Asia 6 I llite 4)
5. Professori Arto Laitisen asiantuntijalausunto (Asia 6 / liite 5)
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6. Dekaanin päätös opetusnäytteestä vapauttamisesta Miira Tuominen (Asia 6 / liite 6)
7. Dekaanin päätös opetusnäytteestä vapauttamisesta Susanna Lindberg (Asia 6 I läte

7)
8. Muistio tehtävään esitettävästä henkilöstä (Asia 6 / liite 8)

pÄÄrösuuDorus:

1. Todetaan hakijat.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Keskustellaan filosofian professorin tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista.

PAATOS:

1. Todettiin hakijat.
2. Todettiin asiantuntijalausunnot.
3 . Keskusteltiin fi losofian professorin tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista.

APULAISPROFESSORIN (TENURE TRACTO TEHTÀVAI\, KULTTUURIEN
VÄLINEN JA DIGITAALINEN VIEsTINTÄ, TÄyTöN ALoITTAMINEN

Vireille 7.6.2017

Rehtori on 9.5.2017 tekemällään päätöksellä antanut luvan apulaisprofessorin (tenure
track) tehtävän, kulttuurienvälinen ja digitaalinen viestintä, täyttöprosessin
aloittamiseksi. Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.

Määräaikaisuuden perusteena on ansioituminen professorin tehtävään neliportaisen
uramallin mukaisesti.

Jyväsþltin yliopiston johtostiännön (11.12.2013) 13 g:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä
professorin tehtävdrin toistaiseksi otettqessø valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana
toimü dekaani.

Dekaanin 12.5.2017 nimeämä valmisteluryhmä:

dekaani Minna-Riitta Luukka, pj.
laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhta
professori Hannele Dufua
professori Anu Sivunen
hallintopäällikkö Riitta Sokka, siht.

Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta
tiedekuntaneuvostoq (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015, liite 2)

Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi.

LIITTEET:

1. Dekaanin päätös valmisteluryhmän nimeämisestä (asia 7 / liite 1)
2. Täyttösuunnitelma (asia 7 lläte2)
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pÄÄrösngDorus:

1. Keskustellaan kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnåin apulaisprofessorin
(tenure track) tehtäv¿in täyttåimiseen kuuluvista asioista.

2. Todetaan valmisteluryhmän kokoonpano.
3. Todetaan valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävåin

täyttämiseksi.

pÄÄrös:

l. Keskusteltiin kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin
(tenure tracþ tehtävän täyttåimiseen kuuluvista asioista.

2. Todettiin valmisteluryhmän kokoonpano.
3. Todettiin valmisteluryhm?in laatima kirjallinen suunnitelma tehtävåin

täyttämiseksi.

HUMANISTIS.YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAI\ OPETUS-
SUUNNITELMAT 2OI7 -2020 i KORJAUKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ

Yliopiston johtosäåinnön (14$) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opetussuunnitelmista maaliskuun loppuun mennessä (40$). 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 ja opintojen ohjauksen
toteuttamissuunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5 .2017 .

Opetussuunnitelmiin on havaittu täydennys- ja korjaustarpeita tiedekuntaneuvoston
päätöksen jälkeen. Teknisiä korjauksia on jo tehtykin. Opetussuunnitelmiin ehdotetut
korjaukset ja täydennykset on koottu liitteeseen l.

LIITTEET:

3. Ehdotetut korjaukset ja täydennykset humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmiin (asia 8/liite 1 )

PAATOSEHDOTUS: Päätetään korjauksista ja täydennyksistä humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmiin
kaudelle 2017 -2020 liitteen mukaisesti.

PAATOS: Hyväksyttiin muutokset opetussuunnitelmaan.

9 OPISKELIJAVALINNAT 2018 / HAKUKOHTEET
OPISKELIJOIDEN UÄÄNÁT / TÄYDENNYS JA MUUTOS

JA OTETTAVIEN

Yliopiston johtosäåinnön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallitukselle
esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston tutkintosäännön (7 $) mukaan hallitus
päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden mäåirästä tiedekunnittain ja koulutusaloittain.
Rehtori päättää aloituspaikkojen jakautumisesta eri hakukohteisiin tiedekuntaneuvoston
esityksestä.
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Tiedekuntaneuvosto päätti esityksestä vuoden 2018 opiskelijavalintojen hakukohteiksi
ja aloituspaikoiksi kokouksessaan L7.5.2017. Tuolloin kuitenkin esitys kieliaineiden
hakukohteista ja aloituspaikoista jätettiin pöydälle jatkovalmisteluja varten.
Jatkovalmisteluja tarvittiin mm. tiedekuntaan Vaasan yliopistosta siirtyvän
kielikylpykoulutuksen osalta. Jyväskylän yliopisto on ministeriön kanssa tekemässään
sopimuksessa sitoutunut kielikylpykoulutuksen järjestämiseen. Kieli- ja
viestintätieteiden laitoksella halutaan olla tarjoamassa modernia monikielistä ja
kielitietoista pedagogiikkaa, joka toteutetaan kasvatustieteiden ja psykologian
tiedekunnan kanssa yhteistyössä. Rehtorin johdolla neuvotellun mukaisesti tåihän
koulutukseen esitetään kohdennettavaksi l0 aloituspaikkaa, jotka lisätään kielten
aineenopettajakoulutuksen hakukohteeseen. Näin monikielisen ja kielitietoisen
pedagogiikan koulutukseen saadaan eri kielten opiskelijoita. Kasvatustieteiden ja
psykologian tiedekunta esittää 10 aloituspaikan lisäämistä monikieliseen ja
kielitietoiseen varhaiskasvatukseen ja 12 aloituspaikan lisäämistä monikieliseen ja
kielitietoiseen luokanopettaj akoulutukseen omana hakukohteenaan.

Liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti tiedekunnassa tullaan järjestämään
kohdennettu siirtohaku Vaasan yliopiston kielten koulutuksessa oleville opiskelijoille
vuonna 2018 ja tiedekunta ehdottaa siirtohaulle seuraavaa aikataulua:

o haku 5.2.2018 klo 8.00 - 16.2.2018 klo 15.00 opintopolku.fi -palvelussa
o haun tulokset julkaistaan viimeistään 9.3.2018
o opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään23.3.2018

Tiedekuntaneuvoston 17.5.2017 kokouksen jälkeen yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitoksella on tullut tietoon henkilöstömuutoksia erityisesti kansainvälisen kehitystyön
maisteriotrjelman opetushenkilökunnassa. Laitos ehdottaa, että maisteriohjelma ei ole
hakukohteena vuoden 20 1 8 opiskelijavalinnoissa.

LIITTEET:

I . Ehdotus humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kieliaineiden
hakukohteiksi ja aloituspaikoiksi vuoden 2018 opiskelijavalintoihin (asia 9/liite 1)

pÄÄrösurDorus: Täydennetään tiedekuntaneuvoston 17.5.2017 tekemää
esitetystä hallitukselle humanistis-yhteiskuntatieteelliseen
tiedekuntaan 2018 otettavien opiskelijoiden
kokonaismäärästä ja esitystä rehtorille aloituspaikkojen
jakautumisesta hakukohteisiin liitteen I mukaisesti.
Poistetaan esityksestä vuoden 2018 opiskelijavalinnan
hakukohteiksi Master's Degree Programme in Development
and International Cooperation.
Ehdotetaan Vaasan yliopiston kielten koulutuksessa oleville
kielten opiskelijoille kohdennettavan vuonna 2018
j ärj estettävän siirtohaun aj ankohtaa yllä mainitusti.

PAATOS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. OPISKELIJAVALINNAT 2018 / KANSAINVÃLISTEN MAISTERIOHJELMIEN
VALINTAPERUSTEET

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijoiden
valintaperusteista. Tutkintosää¡urön (8 $) mukaan rehtori päättää koulutusneuvoston esityksestä
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opiskelijavalintojen yleisistä perusteista ja tiedekuntaneuvosto päàttäà opiskelijavalinnan
yksityiskohtaisista valintaperusteista.

Yliopiston rehtori on 20.4.2017 päättänyt. vuoden 2018 opiskelijavalintoja koskevista
yleisistä valintaperusteista. Niiden mukaan tiedekuntien tulee hyvfüsyä kansainvälisten
maisteriohjelmien yksityiskohtaiset valintaperusteet 30.6.2017 mennessä.

Yleisten valintaperusteiden mukaan yliopiston opintopalvelut päättää vieraskielisten
koulutusten hakujen järjestämisestä ja hakuajoista kevään 2017 kuluessa. Päätöksiä
näistä ei ole vielä tehty, mutta yksityiskohtaisia valintaperusteita on valmisteltu
yliopistopalveluista saadun ennakkotiedon perusteella. Yksityiskohtaiset
valintaperusteet tulee vielä myöhemmin tarkistaa opintopalveluiden päätöksen
mukaisiksi.

Rehtorin päätöksellä 10.5.2016 humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan
perustettiin määräajaksi siten, että niihin voidaan valita opiskelijoita vuosina 2017 ja
2018, seuraavat kansainväliset maisteriohjelmat:
- Applied Language Studies for the Changing Society
- Intercultural Communication
- Cultural Policy
- Development and International Cooperation

Tiedekuntaneuvosto on ehdottanut aloituspaikkoja vuoden 2018 opiskelijavalintoihin
kansainvälisiin maisteriohj elmiin
- Applied Language Studies for the Changing Society
- Intercultural Communication

Yksityiskohtaiset valintaperusteet näihin maisteriohjelmiin on valmisteltu kieli- ja
viestintätieteiden laitoksella yleisten valintaperusteiden mukaisesti ja ehdotus
valintaperusteiksi on liitteenä l.

LIITTEET:

1. Ehdotus humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten
maisteriotrjelmien valintaperusteiksi vuoden 2018 opiskelijavalintoihin (asia
10/liite 1)

PAATOSEHDOTUS: Päätetään kansainvälisten maisteriohjelmien vuoden 2018
valintaperusteista liitteen mukaisesti. Todetaan, että
valintaperusteissa olevat hakuaikaa ja hakuprosessin
aikataulua koskevat tiedot tarkistetaan rehtorin ja
opintopalveluj en päätösten mukaisiksi.

pÄÄrös: Päätettiin esityksen mukaisesti

11. ESITARKASTAJIEN MAARAAMINEN (Hyvönen, Johnson, Siekkinen, Stopniece,
Szarvas, Turunen, Viitasalo)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mäåirätä 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. Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta.
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Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esiftää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta.
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista
tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Kia Lindroos ehdottaa, että YTM Ari-Elmeri
Hyvösen valtio-opin väitöskirjakäsikirjoituksen lllumínating Politíca Experience:
Exercíses on Hannah Arendt's Thought esitarkastajina tulisivat toimimaan associate
professor Patchen Mqrkell (University of Chicago) ja associate professor Olivíq
Guaraldo (University of Verona). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Mika
Ojakangas.

Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa, ettà FM Seija Johnsonín
etnologian väitöskirjakäsikirjoituksen I den þlkliga modedrtiktens þtspår.
Bondekvinnors välstånd, ställning oclt modemedvetenhet i Gamlakarleby socken 1740-
1800 esítarkastajina tulisivat toimimaan PhD Marie Ulväng (Uppsala Universitet) ja
dosentti, FT, VTL Marketta Luutonen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori
Outi Fingerroos.

Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FL Hellä Siekkísen
soveltavan kielitieteen (soveltavan kielentutkimuksen keskus)
väitöskirjakäsikirjoituksen Työekimti, täältri tullaan kielitaitoísína ja itseohjautuvína -
Tutkimus opiskelíjoista monimuotoisesti toteutetulla englannin oppijøksolla Jyväslqtlän
ammattikorkeakoulussa esitarkastajina tulisivat toimimaan professori emeritus Viljo
Kohonen (Tampereen yliopisto) ja professorí Rina Kantelinen (Itä-Suomen yliopisto).
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Ari Huhta.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Marko Siitonen ehdottaa, että FM Santa
Stopniecen kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Finnísh-Chinese
intercultural negotíation: power positioning and search of common ground
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Helen Spencer-Oatey (IJniversity of
'Warwicþ ja professorí Tony Fang (Stockholm University). Tutkimuksen otrjaajana on
toiminut yliopistonlehtori Marko Siitonen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, etta maisteri Melinda
Szarval{sen hungarologian väitöskirjakäsikirjoituksen Minority Literature, Regionalism
and Transnationalísm: Hungørian Literary Culture of the Vojvodina Region
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Mihály Szájbély (University of Szeged) ja
professori Kornélia Faragó (University of Novi Sad). Tutkimuksen ohjaajana on
toiminut professori Tuomo Lahdelma.

Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H.J. Vilkuna ehdottaa, että FM Riina
Turusen Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Konkurssi 1800-luvun
suomalqisissa kaupunge¿ssø esitarkastajina tulisivat toimimaan professorí Mia Korpiola
(Turun yliopisto) ja dosenttí Anttí Kuusterri (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen
ohjaajana on toiminut professori Jari Ojala.

Oppiaineen pääedustaja, professori Marjo Kuronen ehdottaa, että VTL Katrí Viítasalon
sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen Kuínka lcrisítteellistää äítiyden ja talouden
yhteyksiri toimintamahdollisuul<síen näkökulmasta? esitarkastajina tulisivat toimimaan
yliopistonlehtori, dosenttí Riitta Granfelt (Turun yliopisto) ja tutkimusjohtaja, YTT
Katiø Repo (Tarrrpereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Aila-
Leena Matthies.
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pÄrirös:
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Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti

Hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

12 VÄTTTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Hasu, Heikka, pasanen, valtasaari)

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.

Tiedekunta hyväksyi 22.2.2017 FM Johanna Hasun musiikkikasvatuksen
väitöskirjakäsikirjoituksen Kun siíhen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla
tekemättä. Oppimisen vaíkeudet pianonsoíton opískelussa - oppilaiden kokemulcsia ja
opetul<sen keinoia esitarkastajiksi professori Kari Kurkelan (Taideyliopisto / Sibelius-
Akatemia) ja FT, puheterapeutti Paula Salmen (Niilo Mäki instituutti). Esitarkastajien
lausunnot on toimitettu FM Hasulle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite 1).

Tiedekunta hyväksyi 29.3.2017 MA Taneli Heikan journalistiikan
väitöskirjakäsikirjoituksen Dialogic Journalísm - How can journalists partícipate in the
networks of social innovationZ esitarkastajiksi associate professor Indrek Ibrusin
(Tallinn University) ja professor Harald Hornmoenin (Oslo and Akershus University
College of Applied Sciences). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Heikalle ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 2).

Tiedekunta hyväksyi 22.2.2017 FM Tero Pasasen digitaalisen kulttuurin
väitöskirjakäsikirjoituksen Beyond the Pale: Gøming Controversies and Moral Panics
as Rites of Passage esitarkastajiksi professori Tanja Sihvosen (Vaasan yliopisto) ja
professori Jaakko Suomisen (Turun yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu
FM Pasaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 3).

Tiedekunta hyväksyi 22.2.2017 FM Hannele Valtasaaren musiikkikasvatuksen
väitöskirjakäsikirjoituksen Kestciäkö ääni? Laulunopetulcsen vaikutus opettajalcsí
valmistuvien äänen laatuun esitarkastajiksi yliopistonlehtori, MuT Päivi Järviön
(Taideyliopisto / Sibelius-Akatemia) ja yliopistonlehtori, dosentti Inkeri Ruokosen
(Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Valtasaarelle ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite a).

LIITTEET

Esitarkastajien lausunnot/Johanna Hasu (asia I2lläte l)
Esitarkastajien lausunnot/Taneli Heikka (asia l2lllite 2)
Esitarkastajien lausunnot/Tero Pasanen (asia l2lläte 3)
Esitarkastaj ien lausunnot/Hannele Valtasaari (asia 12 l läte 4)

I
2

J

4
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PAATOSEHDOTUS: Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen
perusteella.

PAATOS: Myönnettiin väittelyluvat.

13. vÄITÖSULAISUUDESTA pÄÄrrÄUINEN (Hutunen, valtasaari, Lebaka)

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

Tiedekuntaneuvosto mäarää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäj¿Vt tiedekunnan
väittelyohjeisiin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittajät perehdytetään
Jyväskylän yliopiston väitöskäytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan,
joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, efiát
tiedekunnassa väitöskirjan arvostelussa esityksen väitöskirjan arvioinnista tekee
arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä: vastaväifäjä,
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.
Arviointilautakunnan puheenj ohtajana toimii oppiaineen edustaja.

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

Oppiaineen pääedustaj4 professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että I{M, MusM Taina
Huttusen musiikkikasvatuksen väitöskirjan Osallistava sävellysmenetelmä
musíikinopetul¡seen: perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimisen
ydinmetaþría toteuttamassa tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 9. syyskuuta 2017
klo 12 salissa Ml03 jaettävastaväittäjänä toimii professori Juha Ojala (Oulun yliopisto)
ja kustoksena professori Jukka Louhivuori. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksess a 17 .5 .2017 .

oppiaineen pääedustaj4 professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Juha Ojala, yliopistotutkija Suvi
Saarikallio (pj.) ja lehtori Jouni Koskimäki. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut lehtori
Erja Kosonen.

Oppiaineen pääedustaja professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että FM Hannele
Valtasaaren musiikkikasvatuksen väitöskirjan Kestääkö ääni? Laulunopetuksen
vaíkutus opettajaksi valmistuvíen tiänen laatuun ja ilmaísuun tarkastustilaisuus pidetään
lauantaina 7. lokakuuta 2017 klo 12 salissa M103 ja että vastaväittäjänä toimii
yliopistonlehtori, MuT Päivi Järviö (Taideyliopisto / Sibelius-Akatemia) ja kustoksena
professori Jukka Louhivuori. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin
tiedekuntaneuvoston kokoukses sa 7 .6.2017 .

Oppiaineen pääedustaja professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, yliopistonlehtori, MuT Päivi Järviö,
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yliopistotutkija Suvi Saarikallio (pj.) ja lehtori Pekka Toivanen. Tutkimuksen ohjaajana
on toiminut professori Jukka Louhivuori.

Oppiaineen pääedustaja professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että PhD Edward
Lebaknn musiikkikasvatuksen väitöskirjan Trqnsmission Processes of Indigenous Pedi
Music tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 23. syyskuuta 2017 klo 12 salissa S2l2 ja
että vastaväittäj¿inä toimii PhD Phibion Otukile (University of Botswana) ja kustoksena
professori Jukka Louhivuori. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin
tiedekuntaneuvoston kokouksess a 19.4.2017 .

Oppiaineen pääedustaja professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, PhD Phibion Otukile, yliopistotutkija Suvi
Saarikallio (pj.) ja lehtori Erja Kosonen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori
Jukka Louhivuori.

PAATOSEHDOTUS: Päätetäänehdotuksenmukaisesti.

PAATOS Päätettiin ehdotusten mukaisesti.

vÄIrösrrRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Kolu, Möttönen, olkkonen)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat
tarkastajien lausunnon 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 tehtävään.

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

FL Jqøna Kolun ruotsin kielen väitöskirjan "Me ollqan mukana tässä el<sperimentissri"
Lingvististiska resurser och språkpraktiker i nåspråkíga ungdomssamtal i Høparanda,
Stockholm och Helsíngþrs hyv'ú<sSrminen. FL Kolu puolusti julkisesti väitöskirjaansa
30.5.2017. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Kolulle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 1).

Professori ,4,sa Palviaisen kustoksen lausunto on liitteenärco 2.
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 3.

FL Tuomqs Möttösen taloushistorian väitöskirjan Kqsvun tekíjrit: Tutkimus Suomen
teollistumisen ajan perustajayrittäjístti 1870-1990 hyväksyminen. FL Möttönen
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 4.5.2017. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL
Möttöselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4).

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

FM Sanna Olkkosen soveltavan kielitieteen (soveltavan kielentutkimuksen keskus)
väitöskirjan Second and þreign language fluency from cognítíve perspective
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hyväksynrinen. FM Olkkonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 27.5.2017.
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Olkkoselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7).

FT Lea Niemisen kustoksen lausunto on liitteenä nro 8.
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 9.

LIITTEET:

l. FL Jaana Kolu /vastaväittäj¿in lausunto (asia l4lliite l)
2. FL Jaana Kolu /kustoksen lausunto (asia l4lllite 2)
3. FL Jaana Kolu /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi

(asia 14lliite 3)
4. FL Tuomas Möttönen lvastaväittäjän lausunto (asia l4lliite 4)
5. FL Tuomas Möttönen /kustoksen lausunto (asia 14lliite 5)
6. FL Tuomas Möttönen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia l4lllite 6)
7. FM Sanna Olkkonen lvastaväittäjän lausunto (asia l4lläte 7)
8. FM Sanna Olkkonen /kustoksen lausunto (asia l4lliite 8)
9. FM Sanna Olkkonen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia l4lläte 9)

pÄÄrösprrDorus:

Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan esityksen
mukaisesti.

PAATOS

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten
mukaisesti.

15. ILMOITUSASIAT

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättr kokouksen klo I 1 .23.
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,¿:*f-ú.¿u
uzl¡Iinna- Riítta LuukkaPuheenjohtaj a, dekaani

Kokouksen sihteeri, sihteeri

Pöytåikirjan tarkastaja, opintopäällikkö

Pöytäkirjan tarkastaja, yliopistonopettaja Jaana T

Sei


