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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

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 lähettåimällä asialista tai, jollei sitä tarvitse
laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstain a 3 I .8.2017 .

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

priÄf ÖS : Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. ASIALISTAN HYVAKSYMINEN

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.

pÄ¡iföS: Hyväksyttiin täydennyksellä asian 11 liitteeseen 1.

3. YTT SATU RANTA-TYRKÖN DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISESTÄ
pÁÄrrÄurNEN

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 8:n mukaan yliopisto voi hakemuksestø myöntää dosentin qrvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoín osoitettu lcytcy

itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön jø hyvä opetustøito.

Jyväsþltin yliopiston johtosärinnrin 14 8:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää
dosentin qrvo. Menettelyyn dosentin arvon myönttimiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimulcsen ja opetuksen kannqlta
tqrkoitulrsenmukøista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston
pyrkimystd kansøinvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5. 3. 2 0 I 0)
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Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arttioitaessa on vr)itöskirjan jälkeen vcihintään vuoden
aikana sqavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetqan yastqavan vrihintään hyvätasoista
vriitöskiriaa. Muun ohella henkilön tulee lisältsi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää þtqtä
itsenriiseen tutkimustyöhön. Edellytysten qrvioinnissa kriytettiän tukena ylíopiston ulkopuolisia
arviointeja. Priäsäcintöisesti tiedekunta pyytää kahdeltø asiantuntijalta lausunnon hakijøn
tiet e e I lis e s t ä p ät evyy d e s t d.

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustøito (YoL 5 5 8l 2009, S9 8). H1,vää opetustaitoa arvioitaessa otetaan
huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedøgoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa søavutetut ansiot sekä opetusnriyte. Tiedekuntqneuvosto arvioi ulkopuolisten
arvioitsiioiden lausuntojen ja muun esitelmien perusteella hakijan hyvän opetustqidon.

Dosentilta vaaditaan sama kielitqito kuín yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltd.
Valtioneuvoston asetuksen (77012009) I $:n mukaan yliopiston opetus- jø tutkimustehtävää hoitavalta
vaaditaan, että hän hallítsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Opetuskielen hallitseminen voidqqn osoittaq yliopiston johtosätinnössä määrätyttä tavalla. Yliopisto
voi myöntäri erivapauden nciistd kielítaitovaatimulcsista johtosäännössä mä¿irdtyllä tavalla.

Opetusnäytteenja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, kuultuaan
laitoks en j oh taj an as ettamaa opetusnöytteen arvíointil autakuntaa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Satu Ranta-Tyrkön kiinnittämistä
yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. ja valitsi
asiantuntijoiksi professori Janet Anandin (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Yueh-
Ching Choun (Institute of Health & V/elfare Policy, National Yang-Ming University,
Taiwan).

Molemmat asiantuntijat pitävät YTT Satu Ranta-Tyrkköä tieteellisesti pätevänä
haettavana olevaan dos entuuriin.

Tiedekuntaneuvosto myönsi hakijalle vapautuksen opetusnäytteen antamisesta.

LIITTEET:

1. YTT Satu Ranta-Tyrkön lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 /
liite 1)

2. Laitoksen lausunto (asia 3 I llite 2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 3 / liite 3)

PAATOSEHDOTUS:

1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Todetaan, että YTT Satu Ranta-Tyrköllä on yliopistolain (558/2009) 89 g:n

edellyttämä opetustaito.
4. Esitetään, että YTT Satu Ranta-Tyrkölle myönnetään sosiaalityön dosentin arvo

PAATOS:
1. Päätettiin YTT Satu Ranta-Tyrkön olevan tieteellisesti pätevä sosiaalityön

dosentuuriin.
2. Todettiin asiantuntijalausunnot.
3. Päätettiin, että YTT satu Ranta-Tyrköllä on yliopistolain edell¡tämä

opetustaito.
4. Päätettiin myöntää YTT Satu Ranta-Tyrkölle sosiaalityön dosentin arvo.
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4. PhD TAMÁS SZABÒN DOSENTIN ARvON nnyöNrÄvrrsnsrÄ pÄÄrrÄuINEN

Vireille 29.3.2017

PhD Tamás Szabó on jättänyt 16.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteelliselle
tiedekunnalle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin soveltavan kielitieteen dosentin
arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 8:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltqan, julkaísuilla tai muulla tavoin osoitettu þþ
itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvti opetustqito.

J1'vtisþlän yliopiston johtosäännön 14 8:n mukqqn tiedekuntaneuvoston tehtävrinä on myöntää
dosentin qrvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on
tíedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannqlta
tarkoituksenmukaista. Erttyisesti tulee huolehtia sütd, että dosenttíjä4iestelmri tukee yliopiston
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5.3.20 I 0)

Lähtökohtq dosentilta edellytettyti pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintätin vuoden
qikqna søavutetuissa tieteellisissä lisäqnsioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintriän hyvätasoista
vrätöskirjøø. Muun ohellq henkilön tulee lisäksi osoitlqq julkaisutoiminnessqqn riittävää þkyti
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia
ørviointeja. Priäsääntöisestí tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan
tíe t e el lis e st ri p rit evyy d e s t ci.

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 5 58I 2009, 89 8). Hyvää opetustaitoa arvíoitaessa otetaan
huomioon opetus- ia ohjauskokemus, pedøgoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa sqavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten
arvioitsiioiden lausuntoien ja muun esítelmien perusteella hakijan hyvän opetustaidon.

Dosentilta vaaditaan sqma kielitaito kuin ylíopistojen opetus- jø tutkimustehtäviin nimitetyiltä.
Valtioneuvoston asetuksen (770 I 2009) I 8:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta
vaadítaan, ettri hön hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jotla hänen on annettavq opetusta.
Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä m¿iär¿ityllä tavølla. Yliopisto
voi myöntää erivapauden ntiistä kielitaitovqatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavqlla.

Opetusnäytteenjø opetuksessa vaadittavqn kielitaidon dosentuurin täytössä arvioí dekaani, kuultuaan
laitoks en j o htaj an as ettamaa ope tusnäytteen arviointilautakuntaa.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus pitää Tamás Szabón kiinnittämistä yliopistoon
opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Juliet Langmanin (University of Texas at San Antonio) ja professori Miklós
Kontran (Gáspár Krároli University, Budapest).

Molemmat asiantuntijat pitävät PhD Tamás Szabóa tieteellisesti pätevänä haettavana
olevaan dosentuuriin.

Hakija antoi opetusnäWeensä 16.5.2017 aiheesta Learning environments and agency: A
linguisti c landscape approach arvosanall a kí i t e t t äv ti.

LIITTEET:

1. PhD Tamás Szabón lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4lläte l)
2. Laitoksen lausunto (asia 4 / läte 2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liite 3)
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pÄÄrösnHDorus:

l. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Todetaan, että PhD Tamás Szabólla on yliopistolain (558/2009) 89 g:n edellyttämä

opetustaito.
4. Esitetään, että PhD Tamás Szabólle myönnetään soveltavan kielitieteen dosentin

aruo.

pÄriros:
1. Päätettiin PhD Tamás Szabón olevan tieteellisesti pätevä soveltavan kielitieteen

dosentuuriin.
2. Todettiin asiantuntijalausunnot.
3. Päätettiin, että PhD Tamás Szabólla on yliopistolain edellyttämä opetustaito.
4. Päätettiin myöntää PhD Tamás Szabólle soveltavan kielitieteen dosentin arvo.

5. FT ESA RUUSKASEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYONTÀiVTTSNXST

Vireille 1.6.2011

FT Esa Ruuskanen on jättänyt 1.6.2017 historian- ja etnologian laitokselle anomuksen,
että hänelle myönnettäisiin ympäri stöhistorian do sentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaqn yliopisto voi hakemulrsesta myöntää dosentin qruon
henkilrille, iolla on perusteelliset tiedot omaltq alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu lcylE
itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

Jyväsþltin yliopiston johtosäännön 14 $:n mukqan tiedekuntqneuvoston tehtävänä on myöntäti
dosentin qrvo. Menettelyyn dosentin orvon myöntämiselcsi voidaan ryhtyä, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimulcsen ja opetuksen kannqlta
tarkoítulrsenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston
pyrkimystri kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kqnssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5. 3. 20 I 0)

Ltihtökohtq dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitqessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikana sqqvutetuissct tieteellísissä lisiiqnsioissa, joiden oletetqan yastaqvan vähintään hyvätasoísta
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisältsi osoittaa julkaisutoiminnqssaan riittcivää lqtþti
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena ylíopiston ulkopuolisia
awiointeja. Pätisääntöisestí tiedekuntq pyytää kahdeha asiantuntijalta lausunnon hakijan
tieteel lis e stä pätevyyde s tä.

Historian ja etnologian laitos pitää FT Esa Ruuskasen kiinnittämistä yliopistoon
opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. Dosentuurin tutkimusalana
on )¡mpäristöhistoria ja se on historian ja etnologian laitoksen tutkimusstrategian
pääsuuntauksiin yhteensopiva.

Historian ja etnologian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina
toimisivat Simo Laakkonen (Helsingin yliopisto) ja Jari Eloranta (Appalachian State
University, NC, USA).

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.
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LIITTEET:

1. FT Esa Ruuskasen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 5/liite 1)
2. Laitoksen lausunto (asia 5/liite 2)

PAATOSEHDOTUS:

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

2. Hyväksytään asiantuntijoiksi Simo Laakkonen (Helsingin yliopisto) ja Jari
Eloranta (Appalachian State University, NC, USA).

3. Esitetään, että FT Esa Ruuskanen antaa opetusnäytteen dosentin arvon
myöntämiseksi. Todetaan, että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen
johtajan kokoama arviointiryhmä.

PAATOS:
Pekka Ruuskanen jääväsi itsensä asian käsittelystä ja oli poissa asian käsittelyn
ajan.

1. Päätettiin ympäristöhistorian dosentuurin olevan tutkimuksen ja opetuksen
kannalta tarkoituksenmukaisen.

2. Hyväksyttiin asiantuntijoiksi Simo Laakkonen (Helsingin yliopisto) ja Jari
Eloranta (Appalachian State University, NC, USA).

3. Hyväksyttiin laitoksen esitys opetusnäytteen antamisesta.

6. PhD MARKKU LEHTOSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI

Vireille 6.6.2017

PhD Markku Lehtonen on jättänyt 6.6.2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin ympäristösosiologian ja -politiikan dosentin
afvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksestø myöntäö dosentín arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuillø tai muulla tavoin osoitettu lqþ
itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön jø hyvä opetustaito.

Jyväsþlän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaqn tíedekuntqneuvoston tehtäv¿in¿i on myönttiä
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin qrvon myönttimiseksí voidaan ryhtyä, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukqan tiedekunnan tutkimulcsen jø opetulcsen kannalta
tarkoítuksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siit(i, että dosenttijärjestelmii tukee yliopiston
pyrkimystä kansainvälisyyteen jø yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaøn.
(Rehtorin ohje I 5.3.20 I 0)

Lähtökohtø dosentilta edellyteuyä pritevyyttä arvioitaessa on vtiitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikønq saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavqn vähintään hyvätasoista
vtiitöskiriaa. Muun ohella henkilön tulee lisälcsi osoittqa julkøísutoiminnassaan rüttävää þþä
iîsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukenq yliopiston ulkopuolisia
arviointeia. Pdäsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta øsiantuntijølta lausunnon hakijan
tieteellis e s tä pdtevyyde s tä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää PhD Markku Lehtosen kiinnittämistä
yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. Dosentuurin
tutkimusalana on ympäristösosiolo gia ja -politiikka ja se on yhteiskuntatieteiden ja
filosofian laitoksen tutkimusstrategian pääsuuntauksiin yhteensopiva.
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Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos esittää, että yliopiston
asiantuntijoina toimisivat dosentti Markus Vinnari (Tampereen
emeritusprofessori Ilmo Massa (Helsingin yliopisto).

ulkopuolisina
yliopisto) ja

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.

LIITTEET:

1. PhD Markku Lehtosen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 6/liite 1)
2. Laitoksen lausunto (asia 6lläte 2)

pÄÄrösrHDorus:

1. Todetaan, että ympäristösosiologian ja -politiikan dosentuuri on tutkimuksen ja
opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.

2. Hyväksytään asiantuntijoiksi dosentti Markus Vinnari (Tampereen yliopisto) ja
emeritusprofessori Ilmo Massa (Helsingin yliopisto).

3. Esitetään, että PhD Markku Lehtonen antaa opetusnäytteen dosentin aryon
myöntämiseksi. Todetaan, että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen johtajan
kokoama arviointiryhmä.

PAATOS:
l. Päätettiin ympäristösosiologian ja -politiikan dosentuurin olevan tutkimuksen ja

opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisen.
2. Hyväksyttiin asiantuntijoiksi dosentti Markus Vinnari (Tampereen yliopisto) ja

emeritusprofes sori Ilmo Massa (Hel singin yliopisto).
3. Hyväksyttiin laitoksen esitys opetusnäytteen antamisesta.

7. APULAISPROFESSORIN (TENURE TRACTO TEHTÄVÄ, ENGLANNIN KIELI

Vireille 22.2.2017

Rehtori on 23.1.2017 hyväksynyt dekaanin esityksen englannin kielen
apulaisprofessorin (tenure track) tehtäv¿in täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti viiden
vuoden määräajaksi julkisella hakumenettelyllä ja sitä koskevan kirjallisen
täyttösuunnitelman 20.3.2017 rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 17.l2.20I5liitteen
2 mukaisesti.

Englannin kielen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä on sijoitettu tiedekunnan
kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.

Tehtävään saapui määräaikaan 14.5.2017 mennessä yhteensä l4 hakemusta. Hakija
Vusal Karimli oli jättänyt kaksi hakemusta. Tehtävää hakivat seuraavat henkilöt:
Ayachi Ben Abdallah, Zeineb
Caruso, Giuseppe
DuQuette, Jean-Paul Lafayette
Karimli, Vusal ( 2 hakemusta)
Karlik, Meryem
Kytölä, Samu
Kääntä, Leila
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Mardanau, Andrew
Mtintylä, Katja
Pitkänen-Huhta, Anne
Shehaj, Eliona
Soler, Josep
Vawter, Laura.

Yliopiston johtosäännön 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin
tehtävään ottamisessa.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasi oissa (17 .12.29 15) 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
kysymykseen tuleviin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä
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 täståi poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon muun
ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava
tasapuolisuutta.

Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä 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 Åsa Palviaisen, professori Arja
Piirainen-Marshin ja professori Minna Sunin. Dekaani toimii puheenjohtajana ja
sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä on valmistellut
asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 12.6.2017 asiantuntijoiksi professori Päivi
Pietilän (Turun yliopisto) ja professori Patricia A. Duffin (University of British
Columbia, Kanada) suostumuksensa mukaisesti.

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

Valmisteluryhmä valitsi asi antuntij a- arviointiin seuraavat hakij at :

Kääntä, Leila
Mäntylä, Katja
Pitkänen-Huhta, Anne ja
Soler, Josep.

LIITTEET:

l. Englannin kielen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttösuunnitelma (Asia
7 Iläte l)

2. Dekaanin päätös asiantuntijoiden valinnasta (Asia 7 I läte 2)
3. Muistio asiantuntija-arviointiin valituista hakijoista (Asia 7 I liíte 3)

pÄÄrösnHDorus:

1. Todetaan englannin kielen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän hakijat.
2. Todetaan asiantuntijat.
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3 . Todetaan asiantuntija-arviointiin valitut hakij at.

PAATOS:
Ari Huhta jääväsi itsensä ja oli poissa keskustelun ajan.
l. Todettiin hakijat.
2. Todettiin asiantuntijat.
3 . Todettiin asiantuntij a-arviointiin valitut hakij at.

8. APULAISPROFESSORIN (TENURE TRACA TEHTÄVÄ, KRIISIEN JA
YHTEISKUNNAN MUUTOKSEN TIISTORIA

Vireille 29.3.2017

Rehtori on T4.3.2017 hyväksynyt dekaanin esityksen kriisien ja yhteiskunnan
muutoksen historian apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttämiseksi
suunnitelman mukaisesti viiden vuoden määräajaksi julkisella hakumenettelyllä ja sitä
koskevan kirjallisen täyttösuunnitelman 3.4.2017 rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa
17 .12.201 5 liitteen 2 mukaisesti.

Kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historian apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä
on sijoitettu tiedekunnan historian ja etnologian laitokseen.

Tehtävään saapui määräalkaan28.5.20l7 mennessä 28 hakemusta. Hakija Anu
Koskivirta oli jättänyt 2 hakemusta.
Altinkas, Evren
Eilola, Jari
Einonen, Piia
Hakanen, Marko
Heikkilä, Pauli
Holmila, Antero
Häkkinen, Teemu
Katajala-Peltomaa, Sari
Kl¡rrnenko, Lina
Koivunen, Pia
Kortti, Jukka
Koskivirta, Anu (2 hakemusta)
Kotilainen, Sofia
Kunnas, Jan
Laitinen, Riitta
Malinen, Antti
Mikkonen, Simo
Niiranen, Susanna
Penalva, Jose
Roiko-Jokela, Heikki
Räihä, Antti
Sarkamo, Ville
Särkkä, Timo
Tepora, Tuomas
Toivo, Raisa
Valtonen, Heli ja
Yildirim, Kemal.
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Hakija Pia Koivunen peruutti hakemuksen sa 23 .5 .2017

Yliopiston johtosäännön 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin
tehtävään otúamisessa.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17 .12.2915) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja
ansioista on ennen valint¿a pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä
asiantuntijalta. Tarvittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat, joiden osalta
toteutetaan asiantuntijamenettely. Valinta tulee perusfua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa
kysymykseen tuleviin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä
osoittamaan ensi sijassa hakijalta puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan
ulkopuolelle j äämiseen.

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 pyyl';ää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kA) kirjallisen lausunnon
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät
lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen
tehtävää täytettäessä sekä esittämään näiståi hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Dekaani on nimennyt valmisteluryhmään professori Jari Ojalan, professori Outi
Fingerroosin ja professori Pertti Ahosen. Dekaani toimii puheenjohtajana ja sihteerinä
toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä on valmistellut
asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 19.6.2017 asiantuntijoiksi professori Mary
Hilsonen (Aarhus University, Tanska) ja professori Tiina Kinnusen (Oulun yliopisto)
suostumuksensa mukaisesti.

Asiantuntijoille toimitetaan selvitys asiantuntijan kannalta tarpeellisista asiakirjoista, tehtävän
täyttåimistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma sekä valmisteluryhmän laatima muu
mahdollinen ohjeistus.

Valmisteluryhmä valitsi asiantuntij a- arviointiin seuraavat hakij at
Eilola, Jari
Holmila, Antero
Mikkonen, Simo
Niiranen, Susanna
Roiko-Jokela, Heikki
Toivo, Raisa ja
Valtonen, Heli.

LIITTEET:

1. Kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historian apulaisprofessorin (tenure track)
tehtävän täyttösuunnitelma (Asia 8 / liite 1)

2. Dekaanin päätös asiantuntijoiden valinnasta (Asia 8 I llite 2)
3. Muistio asiantuntija-arviointiin valituista hakijoista (Asia 8 / liite 3)

pÄÄrösrcHDoruS:

1. Todetaan kriisien ja yhteiskunnan muutoksen apulaisprofessorin (tenure track)
tehtävän hakijat.

2. Todetaan asiantuntijat.
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3. Todetaan asiantuntija-arviointiin valitut hakijat.

PAATOS:
Heli Valtonen jääväsi itsensä ja oli poissa keskustelun ajan.
1. Todettiin hakijat.
2. Todettiin asiantuntijat.
3. Todettiin asiantuntija-arviointiin valitut hakijat.

9. ARVIOINTIMENETTELY TUTKIJAN URAMALLISSA ETENEMISESTÄ, FT
OLLI.PEKKA MOISIO

FT Olli-Pekka Moision määräaikainen filosofian yliopistonlehtorin (tenure track)
työsuhde on solmittu rehtorin aiemmin voimassa olleen delegointipäätöksen (Rehtorin
päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011) aikana.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan Jyväskylän yliopisto käyttàä
neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran
ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voinaan
poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa tai siirtää toiseen määräaikaiseen tai
vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten
tavoitteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön l) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ja otrjausansioita sekä
3) muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen
erityisen ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista
osa-alueista.

Määräajaksi otettu yliopistotutkija tai yliopistonlehtori otetaan mahdollisesti määräaikaisen
vaiheen jälkeen vakituiseen yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään. Tehtävän
arviointiprosessi tulee tavoitteellisesti aloittaa wotta ennen määräaikaisen tlisopimussuhteen
päättymistä.

FT Olli-Pekka Moision määräaikainen filosofian yliopistonlehtorin työsuhde päättyy
31.12.2018. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas on
esittänyt arviointimenettelyn käynnistämistä ja dekaani Minna-Riitta Luukka on
hyväksynyt esityksen.

Asiantuntijoiksi ovat lupautuneet professori Eerik Lagerspetz (Turun yliopisto) ja Veli-
Matti Värri (Tampereen yliopisto).

FT Olli-Pekka Moisiolta on arviointia varten pyydetty seuraavat materiaalit:
1) Ansioluettelo (CV)
2) Julkaisuluettelo
3) Selvitys pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista sisältäen tiedot

- aiemmin annetuista opetusnäytteistä
- onko yliopistopedagogiset tai muut niihin verrattavissa olevat opinnot suoritettu

4) 10 julkaisua

LIITTEET:
1. Dekaanin päätös asiantuntijoiden nimeämisestä (Asia 9 lLäte I)

pÄÄrösnuDorus:

1. Todetaan asiantuntijat.
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PAATOS: Todettiin asiantuntijat.

10. OPISKELIJAVALINTA 2OI7 / SIIRTOHAUN
YKSITYISKOHTAISET VALINTAPERUSTEET

2.10.-16.10 .2017

Yliopiston johtosäännön mukaan (14 $) tiedekuntaneuvoston tehtäv¿inä on päättää opiskelijoiden
valintaperusteista.

Jyväskylän yliopiston vuoden 2017 valintoja koskevien yleisten valintaperusteiden
mukaan syksy siirtohaun hakuaika on valtakunnallisen suosituksen mukaisesti 2.10.-
16.10.2017 opintopolku.fi -palvelussa. Valinnan tuloksen julkaistaan viimeistään
15.12.2017 ja paikka on vastaanotettava viimeistään 3L12.20I7 klo 15.00. Humanistis-
yhteiskuntatieteellinen tiedekunta toteuttaa syksyn siirtohaussa kohdennetun siirtohaun
Vaasan yliopiston kielikoulutuksesta Jyväskylän yliopiston kielikoulutukseen siirtyville.

Tutkinnon suoritusoikeus voidaan kohdennetussa siirtohaussa myöntää alempaan ja
ylempään, pelkkään ylempään tutkintoon tai jatkotutkintoon valintaperusteiden
mukaisesti. Kohdennetussa siirtohaussa ovat mukana seuraavat hakukohteet

Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiodelma ja yksi seuraavista
maisteriohjelmista; monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma tai kieli
muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma tai Master's Programme in
Intercultural Management and Communication (opintopolussa hakukohteena
monialaisen ki eli asi antuntij an kandidaatti - j a mai steriohj elma)
Kieli muuttuvassa yhteiskunnas sa mai steriohj elma
Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohj elma
Master's Programme in Intercultural Management and Communication
Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma
Soveltavan ki el entutkimuksen keskuksen tohtoriohj elma

Kohdennetun siirtohaun valintaperusteet hakukohteittain ovat samat kuin kevään 2017
ylimääräisessä kohdennetussa siirtohaussa. Valintaperusteet esitetään liitteessä 1.

LIITTEET:

l. Syksyn 2017 kohdennetun siirtohaun yksityiskohtaiset valintaperusteet (asia
lO/liite 1)

pÄÄTöSEHDOTUS: Hyväksytään siirtohaun 2.10.-16.10.2017 yksityiskohtaiset
valintaperusteet liitteen 1 mukaisesti.

PAATOS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

IIUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPETUS-
SUUNNITELMAT 2OI7.2O2O / KORJAUKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ

Yliopiston johtosäåinnön (14{i) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on pîiättita
opetussuunnitelmista maaliskuun loppuun mennessä (40$). Tutkintosäännön (31$) mukaan
opetussuunnitelmat myös julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat

11.
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kerrallaan voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassaoloaika ole
poikkeuksellisista syistä välttämätön.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksess aaî 29 .3 .201 7 humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020 ja opintojen ohjauksen
toteuttamissuunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5.2017 .

Opetussuunnitelmiin on havaittu edelleen täydennys- ja korjaustarpeita.
Opetussuunnitelmiin ehdotetut korjaukset ja täydennykset on koottu liitteeseen 1.

LIITTEET:

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

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

pÄÄrös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti

12. LISENSIAATINTUTKINTOON SISÄLTYVÄSSÄ
ERIKOISSOSIAALITYÖNTBXUÄN KOULUTUKSESSA TEHTÄVTNN
AMMATILLISTEN LISENSIAATINTUTKIELMIEN ARVOSTELUASTEIKOSTA
pÄÄrrÄvlrNEN

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

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

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa käytettiin asteikkoa kiittäen hyväksytty
hyväksytty - hylätty. Ammatilliset lisensiaatintutkielmat arvosteltiin asteikolla (hylätty -

) hyväksytty - kiittäen hyväksytty, mikä perustui Sosnetin eli valtakunnallisen
sosiaalityön yliopistoverkoston sopimukseen.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti 25.1.2017,
että humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjojen ja
lisensiaatintutkimusten arvostelussa käytetään asteikkoa hylätty, välttàvä, trydyttäv4
hyuä, kiitettävä, erinomainen ja että tarkasfusprosessissa olevien yhteiskuntatieteellisen
alan väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten osalta noudatetaan asteikkoa kiittäen
hyväksytty - hyväksytty -hylätty.

Sosiaalityön oppiaineesta ehdotetaan, että lisensiaatintutkintoon sisältyvässä
erikoissosiaalityöntekijän koulutuksessa tehtävät ammatilliset lisensiaatintutkielmat
voitaisiin arvostella asteikolla (hylätty I hyväksytty - kiittäen hyväksytty
valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti huolimatta siitä, että niiden tarkastusprosessia
ei ole vielä aloitettu. Lisensiaatintutkintoon sisältyvään erikoissosiaalityöntekijän
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koulutukseen, jossa ammatillinen lisensiaatintutkielma tehdään, ei valita enää uusia
opiskelijoita. Koulutuksessa on vielä muutamia opiskelijoita, joiden ammatilliset
lisensiaatintutkielmat tulevat arvosteluun.

pÄÄröspHDorus: Päätetään, että. humanistis-yhteiskuntatieteellisessä
tiedekunnassa lisensiaatintutkintoon sisältyvässä
erikoissosiaalityöntekijän koulutuksessa tehtävien
ammatillisten lisensiaatintutkielmien arvostelussa käytetään
asteikkoa hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

rÄÄrös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti

13. LISENSIAATINTUTKIELMA¡{ HYVÄKSYMTNEN JA ARvOSTELU (Sarantaus)

Yliopiston johtosäåinnön (14 {i) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
lisensiaatintutkimukset 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.

Yliopiston tutkintosäännön (20 $) mukaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden
kuukauden kuluessa tshtävän 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.

Ylíopistonlehtorí Kirsi Günther (Tampereen yliopisto) ja ylíopettaja Tuija Nummela
(Saimaan ammattikorkeakoulu) esittävät, että VTM Antti Sarantaul<sen sosiaalityön
lisensiaatintutkielma Lapsiperheíden asumisen ongelmien kiisittely sosiaalitoímessa
hyväksyttäisiin. Tarkastajien yhteislausunto on lähetetty VTM Sarantaukselle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite x). Tutkimuksen ohjaajana on
toiminut Tuija Kotiranta.

Sosiaalityön professorin Mikko Mäntysaaren ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro x.

LIITTEET:

1. Tarkastajien lausunto VTM Antti Sarantauksen lisensiaatintutkimuksesta (asia
13/liite 1)

2. Sosiaalityön professori Mikko Mäntysaaren ehdotus VTM Antti Sarantauksen
lisensiaatinfutkimuksen arvostelusta (asia 13 lllite 2)

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

Hyväksyttiin j a arvo steltiin li sensiaatintutkimus professori
Måintysaaren ehdotuksen mukaisesti.

pÄÄrös:
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14. ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Leukumaa-Autto, Matikainen, Omokaro)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määraä
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.
Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta.
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista
tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Saila Leukumaa-
Auton yleisen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Päämäriränä virolaisuus - Historia
ja kieli kansallisen identiteetín rakentamisen välineinä Pätsin aikakauden Vírossa
1934*1940 esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Kari Alenizs (Oulun yliopisto)
ja dosentti Pertti Grönholm (Turun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
dosentti, akatemiatutkija Simo Mikkonen ja toisena ohjaajana professori Pertti Ahonen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H.J. Vilkuna ehdottaa, että FM Juha
Matiknisen Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Parlamentarismin
kønnattajasta vallankumouksen äänitorvelcsi: Suomen Sosialidemolcraattisen Puolueen
lehdístö 1917-1918 esitarkastajina tulisivat toimimaan professorí Vesa Yares (Turun
yliopisto) ja akatemiatutkija, FT Esa Ruuskanen (Oulun yliopisto). Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut yliopistotutkija Heikki Roiko-Jokela ja toisena ohjaajana
professori Kustaa H.J. Vilkuna.

Oppiaineen pääedustaja, professori Teppo Kröger ehdottaa, että YTM Azewanre
Benedicta Omokaron yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Movíng forward
sustainably: material and social conditions of electronic waste management in Nígería
esitarkastajina tulisivat toimimaan professorí Marja Vehviläinen (Tampereen yliopisto)
ja assistant professor Sarah A. Moore (University of Wisconsin-Madison).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut akatemiatutkija Sakari Taipale ja toisena
ohjaajana professori emerita Marja Järvelä.

pÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksenmukaisesti.

pÄÄfÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

15. VÄITTELYLUVAN MYöNTÄMINEN (Heinänen, Hyvönen, Kuha, Mykkänen,
Nivalainen, Pollari, Rahmani, Siekkinen, Tavares Filho)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden
(humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kä¡ännön 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 19.4.2017 YTL, LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian el. Hannu
Heíntisen filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen Henkílön psykiatria: Psykiatrian
díalektisen filosofian kuvaus esitarkastajiksi dosentti Nora Hämäläisen (Helsingin
yliopisto / Swedish Collegium of Advanced Study) ja dosentti Hannes Nykäsen (Åbo
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Akademi). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTL Heinäselle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 1 ).

Tiedekunta hyväksyi 7.6.2017 YTM Ari-Elmeri Hyvösen valtio-opin
väitöskirjakäsikirjoituksen Hyvösen valtio-opin väitöskirjakäsikirjoituksen llluminating
Politícal Experience: Exercises on Hannah Arendt's Thought esitarkastajiksi associate
professor Patchen Markellin (University of Chicago) ja associate professor Olivia
Guaraldon (University of Verona). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTM
Hyvöselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 2).

Tiedekunta hyväksyi 17.5.2017 FL Miika Kuhan latinan kielen
väitöskirjakäsikirjoituksen Transmission of Knowledge in Venetian Fourteenth Century
Chronícles esitarkastajiksi professore associato Lidia Capon (Università di Roma - La
Sapienza) ja ricercatore Marino Zabbian (Università di Torino). Esitarkastajien
lausunnot on toimitettu FL Kuhalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite 3).

Tiedekunta hyväksyi 17.5.2017 FM Markus Mykkisen yhteisöviestinnän
väitöskirjakäsikirjoituksen Autopoiesis of Organisations - The Perspective of the
Luhmannían Social System Paradigm esitarkastajiksi associate professor emeritus Inger
Jensenin (Roskilde University) ja adjunct professor, docent Elisa Juholinin (Helsingin
yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Mykkäselle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 4).

Tiedekunta hyväksyi 17.5.2017 YTM Markku Nivalaisen filosofian
väitöskirjakäsikirjoituksen Adorno's Philosophy of Tragedy esitarkastajiksi dosentti, FT
Jussi Kotkavirran ja Dr. Karoline Gritznerin (Aberystwyth University). Esitarkastajien
lausunnot on toimitettu YTM Nivalaiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite 5).

Tiedekunta hyväksyi 29.3.2017 FL Pírjo Pollarin englannin kielen
väitöskirjakäsikirjoituksen (Dís)empowering assessment? Assessment as experienced by
students in their upper secondary EFL studies esitarkastajiksi KT Raili Hildénin
(Helsingin yliopisto) ja KT Päivi Atjosen (Itä-Suomen yliopisto). KT Hildén ehdotti
10.5.2017 saapuneessa lausunnossaan väitösluvan myöntämistä, mutta KT Atjonen
15.5.2017 saapuneessa lausunnossaan ei. Dekaanin päätöksellä 18.5.2017 kolmanneksi
esitarkastajaksi nimettiin professori Jouni Välijärvi (Koulutuksen tutkimuslaitos).
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL Pollarille ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 6).

Tiedekunta hyväksyi 19.4.2017 MA Díyako Rahmanin kulttuurienvälisen viestinnåin
väitöskirjakäsikirjoituksen Minorítíes' communication apprehension and conflict: An
investigation of Kurds in lran and Malays in Singapore esitarkastajiksi associate
professor, PhD Todd Sandelin (University of Macau) ja professor emeritus Jerry Allenin
(University of New Haven). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Rahmanille ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 7).

Tiedekunta hyväksyi 7.6.2017 FL Helld Siekkisen soveltavan kielitieteen (soveltavan
kielentutkimuksen keskus) väitöskirjakäsikirjoituksen Työelämä, täältä tullaan
kíelitaítoisina ja ítseohjautuvina - Tutkímus opiskelijoista monímuotoisesti toteutetulla
englannin oppijaksolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa esitarkastajiksi professori
emeritus Viljo Kohosen (Tampereen yliopisto) ja professori Ritva Kantelisen (Itä-
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Suomen yliopisto). Esitarkastajien yhteislausunto on toimitettu FL Siekkiselle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 8).

Tiedekunta hyväksyi 19.4.2017 FM Sergio Tavares Fílhon digitaalisen kulttuurin
väitöskirjakäsikirjoituksen Paramedia: thresholds of the social tØct esitarkastajiksi
professori Leonardo Floresin (University of Puerto Rico) ja associate professor Rui
Torresin (University Fernando Pessoa). Esitarkastajien yhteislausunto on toimitettu FM
Tavares Filholle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 9).

LIITTEET:

1. Esitarkastajien lausunnot/YTl Hannu Heinänen (asia l5lliite 1)
2. Esitarkastajien lausunnot/YTM Ari-Elmeri Hyvönen (asia 15/liite 2)
3. Esitarkastajien lausunnot/Fl Miika Kuha (asia 15/liite 3)
4. Esitarkastajien lausunnot/FM Markus Mykkänen (asia 15/liite 4)
5. Esitarkastajien lausunnot/YTM Markku Nivalainen (asia 15/liite 5)
6. Esitarkastajien lausunnot/Fl Pirjo Pollari (asia 15/liite 6)
7. Esitarkastajien lausunnot/MA Diyako Rahmani (asia 15/liite 7)
8. Esitarkastajien yhteislausunto/Fl Hellä Siekkinen Filho (asia 15/liite 8)
9. Esitarkastajien yhteislausunto/FM Sergio Tavares Filho (asia l5lliite 9)

pÄÄTöSEHDOTUS: Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen
perusteella.

pÄÄrös: Myönnettiin väittelyluvat esitarkastaj i en lausuntoj en
perusteella.

16. vÄITÖSULAISUUDESTA pÄÄrrÄvlINEN (Hasu, Heikka, Heinänen, Hyvönen, Kuha,
Mykkänen, Pollari, Rahmani)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedskuntaneuvosto mäârää väitöskirjan julkiseen
tarkastustilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjåin. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori
tai tohtorin tutkinnon 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 vastavàiitäjànljien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto maäraä väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla tycisuhteessa
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjiVt tiedekunnan
väittelyohjeisiin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät 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, eÍta
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
tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilautakuntaan.
Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja.

Arviointilautakurman kokoonpanosta päàttää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun
päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.
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Oppiaineen pääedustaja professori Jukka Louhivuori ehdottaa, ettá, FM Johanna Hasun
musiikkikasvatuksen väitöskirjan Kun siihen pysy kuitenkin, eí oo mitään jdrkee olla
tekemrittä. Oppimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa - oppilaiden kokemuksia ja
opetuksen keinoja tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 28. lokakuuta 2017 klo 12
salissa M103 ja että vastaväittäjänä toimii FT, puheterapeutti Paula Salmi (Niilo Mäki
Instituutti) ja kustoksena professori Jukka Louhivuori. Lupa väitöskirjan julkiseen
tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksess a 7 .6.2017 .

oppiaineen pääedustaj4 professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, FT, puheterapeutti Paula Salmi,
yliopistotutkija Suvi Saarikallio (pj.) ja lehtori Pekka Toivanen. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut lehtori Erja Kosonen ja toisena ohjaajana professori Jukka
Louhivuori.

Oppiaineen pääedustaja yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että MA Taneli Heíkan
joumalistiikan väitöskirjan Dialogic Journalism: How Can Journalists Partícipate in
the Networlcs of Social Innovation tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 7. lokakuuta
2017 klo 12 salissa S2l2 ja että vastaväittäjänä toimii professori Indrek Ibrus (Tallinn
University) ja kustoksena yliopistotutkija Turo Uskali. Lupa väitöskirjan julkiseen
tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksess a 7 .6.2017 .

oppiaineen pääedustaj4 yliopistotutkija Turo uskali ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Indrek Ibrus, professori Mikko
Villi (pj.) ja yliopistonlehtori Sari Sulkunen. Tutkimuksen pääohj aajana on toiminut
yliopistotutkija Turo Uskali ja muina ohjaajina professori Epp Lauk ja Elias Carayannis.

oppiaineen pääedustaj4 professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, ettá, YTL, LL,
psykiatrian ja nuorisopsykiatrian el. Hannu Heinäsen filosofian väitöskirjan Henkilön
Psykiatria: Psykíatrian díalektínen filosofia tarkastustilaisuus pidetään keskiviikkona
25. lokakuuta2017 klo 12 salissa S2l2 ja että vastaväittäjänä toimii professori Heikki
Ikäheimo (UNSW Sydney) ja kustoksena professori Mikko Yrjönsuuri. Lupa
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
6.9.2017.

oppiaineen pääedustaja professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Heikki Ikäheimo,
yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio (pj.) ja professori Mikko Mäntysaari. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Mikko Yrjönsuuri ja toisena ohjaajana dosentti, FT
Jussi Kotkavirta.

Oppiaineen pääedustaja yliopistonlehtori Kia Lindroos ehdottaa, että YTM Ari-Elmerí
Hyvösen valtio-opin väitöskirjan llluminating Political Experience: Exercises on
Hannah Arendt's Thought tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 27. lokakuuta2}lT klo
12 salissa S2l2 ja että vastaväittäjäna toimii associate professor Patchen Markell
(University of Chicago) ja kustoksena professori Mika Ojakangas. Lupa väitöskirjan
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksess a 6.9.2011 .

Oppiaineen pääedustaja yliopistonlehtori Kia Lindroos ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, associate professor Patchen Markell,
yliopistonlehtori Kia Lindroos (pj.) ja yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Mika Ojakangas ja toisena ohjaajana tutkijatohtori
Timo Pankakoski.
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Oppiaineen pääedustaja lehtori Raija Vainio ehdottaa, että FL Miika Kuhan latinan
kielen väitöskirjan Transmission of Knowledge in Venetian Fourteenth Century
Chronicles tarkastustilaisuus pidetään maanantaina 13. manaskuuta 20L7 klo 12 salissa
C2 ja että vastaväittäjåinä toimii yliopistontutkija (ricercatore) Marino Zabbia
(Università di Torino) ja kustoksena professori Outi Merisalo. Lupa väitöskirjan
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6.9.2017.

Oppiaineen pääedustaja lehtori Raija Vainio ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, yliopistontutkija (ricercatore) Marino Zabbia, yliopistonlehtori
Jean-Michel Kalmbach (pj.) ja yliopistotutkija Susanna Niiranen. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Outi Merisalo ja toisena ohjaajana lehtori Raija
Vainio.

Oppiaineen pääedustaja professori Vilma Luoma-aho ehdottaa, että FM Markus
Mykkrisen yhteisöviestinnän väitöskirjan The Contribution of Public Relations to
Organísational Decísíon makíng and Autopoíesis of Organísations - The Perspective of
the Luhmannían Social System Paradigm tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 20.
lokakuuta 2017 klo 12 salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Elisa Juholin
(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Vilma Luoma-aho. Lupa väitöskirjan
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouks essa 6.9 .2017 .

oppiaineen pääedustaja professori vilma Luoma-aho ehdottaa, ettã
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, dosentti Elisa Juholin, yliopistonopettaja,
FT Lawa Asunta (pj.) ja yliopistonlehtori, FT Leena Mikkola. Tutkimuksen
paäohjaajana on toiminut professori Marita Vos ja toisena ohjaajana professori Vilma
Luoma-aho.

Oppiaineen pääedustaja professori Sirpa Leppänen ehdottaa, että FL Pirjo Pollarin
englannin kielen väitöskirjan (Dis)empowering assessment? Students' experiences of
assessment qnd (dis)empowerment in their upper secondary EFL studies
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 7. lokakuuta 2017 klo 12 Normaalikoulun
auditoriossa ja että vastaväittäjänä toimii dosentti, KT Raili Hildén (Helsingin yliopisto)
ja kustoksena professori Ari Huhta. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvo ston kokouksess a 6 .9 .20 17 .

Oppiaineen pääedustaja professori Sirpa Leppänen ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä KT Raili Hildén, professori Sirpa Leppänen (pj.) ja professori
Riikka Alanen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori emerita Paula Kalaja
ja toisena ohjaajana professori Ari Huhta.

Oppiaineen pääedustaja yliopistonlehtori Marko Siitonen ehdottaa, että MA Diyako
Rahmqnin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Minorities' Communication
Apprehensíon and Conflíct: An Investigatíon of Kurds in lran and Malays in Singapore
tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 13. lokakuuta 2017 klo 12 salissa S2l2 ja että
vastaväittäjänä toimii associate professor Todd Sandel (University of Macau) ja
kustoksena professori Stephen Croucher. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksess a 6.9.2017 .

Oppiaineen pääedustaja yliopistonlehtori Marko Siitonen ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä associate professor Todd Sandel,
yliopistotutkija Turo Uskali (pj.) ja professori Epp Lauk. Tutkimuksen pääohjaajana on
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toiminut professori Stephen Croucher ja toisena ohjaajana yliopistonlehtori Marko
Siitonen.

PAATOSEHDOTUS:

pÄrirös:

Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

17. vÄIrÖsxrRJAI[ HYVÄKSYMINEN
Tanhuanpää)

JA ARVOSTELU (Kortetmäki, Lahdelma,

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtäv¿inä on arvostella väitöskirjat
tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittel)¡menettelyn
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 varattava tilaisuus vastineen
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (25 $) mukaan vastaväittäjän
tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen
arviointilausunto väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta
arvolauseesta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.
Mikäli tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle
esityksen arvolauseesta.

YTM Teea Kortetmäez filosofian väitöskirjan Justice in and to Nature: An Application
of the Broad Framework of Environmental and Ecological Justice hyväksyminen. YTM
Kortetmfüi puolusti julkisesti väitöskirjaansa 9.8.2017. Vastaväittäjän, professori
Marion Hourdequinin (Colorado College) lausunto, professori Mikko Yrjönsuuren
kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on
toimitettu YTM Kortetmäelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille
(liitteet l-3).

FM Imre Lahdelman musiikkitieteen väitöskirjan At the Interface Between Sensation
and Emotion: Perceived Qualities of Single Chords hyväksyminen. FM Lahdelma
puolusti julkisesti väitöskirjaansa22.6.2017. Vastaväittäjän, professori Elvira Bratticon
(Aarhus University) lausunto, professori Jaakko Erkkilän kustoksen lausunto sekä
arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Lahdelmalle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 4-6).

FM Ari Tanhuanpärin taidehistorian väitöskirjan Huoli kuvísta - merhitys, mielí,
materiaalisuus hyväksyminen. FM Tanhuanpää puolusti julkisesti väitöskirjaansa
10.6.2011. Vastaväittäjän, dosentti Riikka Stewenin (Helsingin yliopisto) lausunto,
professori Annika Waenerbergin kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto
ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Tanhuanpäälle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 7-9).

LIITTEET:

1. YTM Teea Kortetmäki /vastaväittäjän lausunto (asia 17lliite l)
2. YTM Teea Kortetmäki /kustoksen lausunto (asia lTlläte2)
3. YTM Teea Kortetmäki /awiointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 17lllíte 3)
4. FM Imre Lahdelma /vastaväittäjän lausunto (asia lTlläte 4)
5. FM Imre Lahdelma /kustoksen lausunto (asia l7lliite 5)
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6. FM Imre Lahdelma /arviointilautakunnan lausunto ja
arvolauseeksi (asia lTlläte 6)

7 . FM Ari Tanhuanpää /vastaväittäjåin lausunto (asia lT lläte 7)
8. FM Ari Tanhuanpää /kustoksen lausunto (asia l7lliite 8)
9. FM Ari Tanhuanpää /arviointilautakunnan lausunto ja

arvolauseeksi (asia IT lläfe 9)

pÄÄrösnHDorus:

ehdotus

ehdotus

Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakunnan esitysten
mukaisesti.

rÄÄrös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten
mukaisesti.

18. ILMOITUSASIAT
Yliopiston lukukauden avaj aiset tänään 6.9 .20 17 .

Yliopiston hallituksen vaali on meneilläåin ja yliopistokollegion ja tiedekuntaneuvostojen vaalit
tulossa hallituksen vaalin jälkeen. Sama henkilö ei voi olla sekä hallituksen jäsenä että
yliopistokollegion jäsenenä tai varajäsenenä.

Rehtori nimittää loppuvuoden aikana uudet vararehtorit ja dekaanit. Uudet dekaanit valitsevat
laitosten johtajat.

Neljäs profilointirahoitushaku on avattu. Uutena rahoitusinstrumenttina käyttöön
Lippulaivarahoitus. Suomen Akatemia myöntää rahoitusta kuudelle kohteelle koko Suomeen,
kolmelle syksyllä 2017 ja kolmelle keväällä 2018. Akatemian rahoitus on vain pieni osa
Lippulaivahankkeiden rahoituksesta, valtaosa rahoituksesta tulee olla yliopistojen omaa, kilpailtua
ulkopuolista tai yritysrahoitusta.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Dekaani päätti kokouksen kello I1.19

Jyväskylässä 6.9.2017

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaj a, dekaani Luukka

Pöytäkirj an tarkastaj a, hallintopäällikkö

ú--/z

Pöytäkirj an tarkastaj a, opintopäällikkö

Sokka


