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1. KOKOUKSEN PAATOSVALTAISUUS

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty
Jyväskylåin yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mukaan kutsu
kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja
vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse
laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on låihetetty torstaina 2I.9.2017.

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

pÄÄf ÖS : Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. ASIALISTAN HYVAKSYMINEN

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

pÄÄfÖS: Hyvtiksyttiin täydennyksillä ja korjauksilla asian 5 liitteeseen 1.

-t APULAISPROFESSORIN (TENURE TRACIq TEHTAVÁ, KULTTUURIEN.
VÄLINEN JA DIGITAALINEN VIESTINTÄ

Vireille 7.6.2017

Rehtori on 9.5.2017 hyväksynyt dekaanin esityksen kulttuurienvälisen ja digitaalisen
viestinnän apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttämiseksi suunnitelman
mukaisesti viiden vuoden määräajaksi julkisella hakumenettelyllä ja sitä koskevan
kirjallisen täyttösuunnitelman 20.3.2017 rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa
17 .T2.201 5 liitteen 2 mukaisesti.

Kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä on
sijoitettu tiedekunnan kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.

Tehtävään saapui määräaikaan 14.8.2017 mennessä yhteensä t hakemusta. Tehtävää
hakivat seuraavat henkilöt:
Abu Bakar, Hassan
Hyndman-Rizk, Nelia
Kassen, Maxat
Keinonen, Heidi
Penalva, Jose
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Ratilainen, Saara
Rellstab, Daniel Hugo
Sargento Freitas, Luis
Siitonen, Marko.

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

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17 .12.2915) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja
ansioista on onnen 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 hakijalø puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan
ulkopuolelle j äämiseen.

Hakumenettellm 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 pyytäâ asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa mädräajassa (3 k1<) 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 näistä hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Dekaani on nimennyt valmisteluryhmään laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan,
professori Hannele Dufi¡an ja professori Anu Sivusen. Dekaani toimii puheenjohtajana
ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä on valmistellut
asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 4.9.2017 asiantuntijoiksi professori Fred
Dervinin (Helsingin yliopisto) ja professori Jennifer Gibbsin (University of California,
S anta Barbara, USA) suo stumuksensa mukaisesti.

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

Valmisteluryhmä valitsi asiantuntij a-arviointiin seuraavat hakij at
Hyndman-Rizk, Nelia
Rellstab, Daniel Hugo ja
Siitonen, Marko.

LIITTEET:

1. Kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin (tenure track)
tehtävän täyttösuunnitelma (Asia 3 / liite 1)

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

PAATOSEHDOTUS:

1. Todetaan kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin (tenure
track) tehtävän hakijat.

2. Todetaan asiantuntijat.
3 . Todetaan asiantuntij a-arviointiin valitut hakijat.
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pÄÄrös:

1. Todettiin kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin (tenure
track) tehtävän hakijat.

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

4. DEKAAIIIEN VALINTAA VALMISTELEVAN RYHMAN ASETTAMINEN

Rehtori Hämäläinen on 18.9.2017 antanut ohjeistuksen uusien dekaanien valinnasta.
Nykyisen tiekuntaneuvoston tulee asettaa valintaa valmistelevaryltrnä,jossa on edustaja
YOL 15$ 2 mom. mukaisista ryhmistä eli 1) professoreista, 2) muusta opetus- ja
tutkimushenkilöstöstä sekä muusta henkilöstöstä ja 3) opiskelijoista.

Tiedekuntaneuvosto voi päättää ryhmän koon. Ryhmä voi lisäksi kutsua itselleen
sihteerin.

Valintaa valmistelevan ryhmåin asettaminen on tehtävä viimeistään12.10.2017. Mikäli
valintaryhmåin kokoonpanoa ei voida päättää 27 .9 .2017 kokouksessa, ryhmän
asettamiseksi järjestetään ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous ennen 12.10.2017.

Valintaa valmisteleva ryhmä haastattelee vähintään 2-3 dekaaniksi hakenutta henkilöä
viikoilla 43-44ja toimittaa uudelle tiedekuntaneuvostolle hakuilmoitukseen
pohjautuvan, perustellun ehdotuksensa prioriteetti- tai aakkosjärjestyksessä.

Uusi tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille perustellun ehdotuksensa priorisoituna tai
aakkosjärjestyksessä 23.1 I .2017 mennessä.

Rehtori pyrkii nimeämään uudet dekaanit viimeistään 1.12.2017.

LIITTEET:

1. Rehtorin ohjekirje (Asia 4 / liite l)

pÄÄrösrHDorus:

1. Päätetään dekaanin valintaa valmistelevan ryhmän koosta sekä sihteeristä.
2. Päätetään dekaanin valintaa valmistelevan ryhmän asettamisesta tai sovitaan

ylimääräisen tiedekuntaneuvoston kokouksen järjestämisestä ennen 12.10.2017.

PAATOS:

1. Päätettiin valita dekaanin valintaa valmistelevaan ryhmään 2 jäsentä kultakin
tiedekunnan laitokselta sekä 2 opiskelijaa. Sihteeriksi nimitettiin hallintopäällikkö
Riitta Sokka.

2. Asetettiin dekaanin valintaa valmisteleva ryhmä. Valmisteluryhmän jäseniksi
valittiin professorit-ryhmään Jaakko ErkkiliVMUTKU, Ari Huhta/SOLKI, Pasi
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Ihalainen/HElA, outi Merisalo/KIVI ja Mika ojakangas/YFl; muu opetus- ja
tutkimushenkilökunta ja muu henkilökunta -ryhmään Esa Ala-Ruona/MUTKU, Mia
Halonen/SOLKI, Sirpa Kannasoja/YFl, Jaana Toomar/KIVI ja Heli Valtonen/HELA
sekä opiskelijat-ryhmäåin Asta Järvinen ja Emilia Lakka.

5. OPISKELIJAVALINTA 2018/YKSITYISKOHTAISET VALINTAPERUSTEET

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

Rehtori on päättänyt opiskelijavalinnan yleisistä valintaperusteista vuoden 2018
valintoihin 20.4.2017
(https://wwwjyu.filhallinto/rehtori/intra/yleiset valintaperusteet_2018/l¿leiset_valintape
rusteet_2018 rp).
Yleisten valintaperusteiden mukaan opiskelijavalintoja kehitetään vuonna 2018 mm.

. hyvfüsymällä hakijat laajempiin tutkinto-ohjelmiin kaikilla koulutusaloilla,
joilla se on perusteltua.

o selvittämällä mahdollisuudet tehdä valintakoeyhteistyötä tai yhteisvalintaa niissä
aineissa, joissa sitä ei vielä tehdä.

o lisäämällä opiskelij avalintaa,joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista.
o huomioimalla yksityiskohtaisten valintaperusteiden laadinnassa tavoitteen

siltaopinnoista (täydentävistä opinnoista) luopumisesta
o kehittämällä siirto-opiskelijoiden valintakäytänteitä ja mahdollistamalla

joustavat siirtymät kandidaattiohjelmista maisterivaiheeseen.
o selvittämällä mahdollisuutta hyödyntää valinnoissa yliopistojen yhteistä

pisteytyssuositusta.
o lisäämällä ensimmäistä korkeakoulututkintoa suomalaisessa

korkeakoulujärjestelmässä suorittamaan valittujen osuutta kaikista opiskelijoista.
o huomioimalla yliopistojen yhteiset valintaperustesuositukset sekä KSHJ-

ohjausryhmän asettaman KSHJ-asiakaspalveluryhmän (ASPA-ryhmä)
linjaukset.

Lisfüsi tavoitteena on viimeistään vuodesta 2020 lukien hyväksyä valintaperusteet
useammalle vuodelle kerrallaan. Jyväskylän yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön
välisen sopimuksen mukaan yliopisto ottaa vuoteen 2018 mennessä käyttöön
opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista. Yliopisto
osallistuu alakohtaisten yhteisvalintojen kehittämiseen ja lisää ensimmäistä
korkeakoulututkintoa suorittamaan valittujen osuutta kaikista uusista opiskelijoista.

Rehtori on päättänyt hakukohteista ja hallituksen päättämien aloituspaikkojen
jakautumisesta hakukohteisiin 2I.6.2017. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan valintaperusteet on valmisteltu rehtorin päättämille hakukohteille ja
valintaväylille.

Vuoden 2018 opiskelijavalinnoissa yhteishaussa valitaan opiskelijoita suorittamaan
kandidaatin j a mai sterin tutkintoj a seuraavissa valintaj onoi ss a :

- ylioppilastutkinnosta annettavien taustapisteiden ja valintakoepisteiden
perusteella

- valintakoepisteidenperusteella
- ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella taí kansainvälisiin

tiedeolympialaisiin osallistumisen perusteella
- avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.
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Yhteishaussa valitaan opiskelijoita suorittamaan maisterin tutkintoa aiemmin
suoritettujen opintojen perusteella. Lisfüsi yhteishaussa valitaan eräissä hakukohteissa
opiskelijoita suorittamaan kandidaatin tutkintoa avoimessa yliopistossa suoritettujen
opintojen perusteella. Erillishaussa valitaan siirto-opiskelijoita kandidaatti- ja
maisteriohjelmiin sekä opiskelijoita kansainvälisiin maisteriohjelmiin. Lisäksi Vaasan
yliopiston kielikoulutuksesta valitaan opiskelijoita tiedekuntaan kielikoulutukseen
kohdennetussa siirtohaus sa.

Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan hakevien valintajonoissa,
joissa pääsääntöisesti valitaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevia, varataan osa
aloituspaikoista ensikertalaisille. Ensikertalaisia ovat henkilöt, jotka eivät ole
- aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjåirjestelmän mukaista

korkeakoulututkintoa tai
- ottaneet vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella

2014 tat sen jälkeen alkavasta koulutuksesta.
Muissa valintajonoissa tai hakuväylissä ei varata erikseen paikkoja ensikertalaisille.

Tiedekunnan yksityiskohtaiset yhteishaun ja erillisvalintojen valintaperusteet on
valmisteltu yhtenäistä esitystapaa noudattaen laitosten kanssa yhteistyössä. Yhteishaun
valintaperusteet ovat liitteenä 1 ja erillisvalintojen valintaperusteet liitteenä 2.

LIITTEET:

1. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteishaun valintaperusteet 2018
(asia S/liite 1)

2. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan erillisvalinnan valintaperusteet
2018 (asia 5lläte2)

pÄÄrösnHDoruS: Hyväksytään yhteishaun ja erillisvalintojen vuoden 2018
valintaperusteet liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

pÄÄrös: Hyväksyttiin yhteishaun j a erillisvalintoj en vuoden 20 I 8
valintaperusteet liitteiden I ja 2 mukaisesti.

HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPETUS-
SUUNNITELMAT 2017_2020 / KORJAUKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ

Yliopiston johtosäåirurön (14$) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättäát
opetussuunnitelmista maaliskuun loppuun mennessä (40$). Tutkintosäännön (319) mukaan
opetussuunnitelmat myös julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat
kerrallaan voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassaoloaika ole
poikkeuksellisista syistä välttämätön.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksess aan 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 l.

LIITTEET:
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1. Ehdotetut korjaukset ja täydennykset humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmiin (asia 6/liite 1 )

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

pÄÄrös: Hyväksyttiin liitteen 1 mukaisesti

7 LISENSIAATINTUTKIELMAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Hämäläinen)

Yliopiston johtosäännön (14 {)) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtäv¿inä 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 tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen
arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvolauseeksi. Yliopistolain ( a $) mukaan ennen
lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien
lausunnosta,

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

Professori Rina Kantelínen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Minna Suni
(Jyväskylän yliopisto) esittävät, että FM Mirja Hämäläisen soveltavan kielitieteen
(soveltavan kielentutkimuksen keskus) lisensiaatintutkielma Nursíng Students'
Professíonal Oral Englísh Communícation Skills in Simulated Data hyväksyttäisiin.
Tarkastajien yhteislausunto on lähetetty FM Hämäläiselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (líite x). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Tarja Nikula-Jäntti ja toisena ohjaajana professori Riikka Alanen.

Oppiaineen pääedustajan, professori Ari Huhdan ehdotus arvolauseeksí on liitteenä nro
x.

LIITTEET:

L Tarkastajien lausunto FM Mirja Hämäläisen lisensiaatintutkimuksesta (asia
7 lllite l)

2. Oppiaineen pääedustajan, professori Ari Huhdan ehdotus FM Mirja
Hämäläisen lisensiaatintutkimuksen arvostelusta (asia 7 I läte 2)

pÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ja arvostellaan lisensiaatintutkimus oppiaineen
pääedustajan, professori Ari Huhdan arvolause-ehdotuksen
mukaisesti

Hyväksyttiin ja arvosteltiin lisensiaatintutkimus oppiaineen
pääedustajan, professori Ari Huhdan arvolause-ehdotuksen
mukaisesti

pÄÄrös:
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8. ESITARKASTAJIENMÄÄRÄÄMINEN(Johnson)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto mäarää
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.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaaî 7.6.2017 FM Seíja Johnsonin etnologian
väitöskirjakäsikirjoituksen I den folkliga modedrtiktens þtspår. Bondekvinnors
välstånd, sttillníng oclt modemedvetenhet í Gamlaknrleby socken 1740-1800
esitarkastajlksi PhD Marie Ulvängin (Uppsala Universitet) ja dosenttí, FT, WL
Markettq Luutosen. Dosentti, FT, VTL Luutonen ehdotti 3.8.2017 saapuneessa
lausunnossaan väitösluvan myöntämistä, mutta PhD Ulväng 10.8.2017 saapuneessa
lausunnossaan ei. Lausuntoihin perustuen oppiaineen pääedustaja, professori Outi
Fingerroos ehdottaa kolmannen esitarkastajan nimeämistä. Ehdotuksen mukaan
kolmantena esitarkastajana tulisi toimimaan apulaisprofessorí, dosentti Anna Sivula
(Turun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Outi Fingerroos ja
toisena ohjaajana professori emerita Pirjo Korkiakangas. PhD Ulvängln ja dosentti, FT,
VTL Luutosen lausunnot on toimitettu FM Johnsonille ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston j äsenille.

LIITTEET:

l. Esitarkastajien lausunnot /FM Seija Johnson (asia 8/liite 1)

pÄÄTöSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

pÄÄföS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9. VÄITTELYLUVANMvÖNTÄMINEN (Stopniece, Viirasalo)

Yliopiston tutkintosäärurön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden
(humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa
tehtäv¿in 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 L6.2017 FM Santa Stopniecen kulttuurienvälisen viestinnän
väitöskirjakäsikirjoituksen Finnish-Chinese íntercultural negotiation: power positioning
and search of common ground esitarkastajiksi professori Helen Spencer-Oateyn
(University of Warwick) ja professori Tony Fangin (Stockholm University).
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Stopniecelle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston j äsenille.

Tiedekunta hyväksyi 7.6.2017 VTL Katri Viitasalon sosiaalityön
väitöskirjakäsikirjoituksen Kuinka käsitteellistriri äitiyden ja talouden yhteyksiä
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toímintamahdollisuulcsien ncikökulmasta? esitarkastajiksi yliopistonlehtori, dosentti
Riitta Granfeltin (Turun yliopisto) ja tutkimusjohtaja, YTT Katja Revon (Tampereen
yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu VTL Viitasalolle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston j äsenille.

LIITTEET:

1. Esitarkastaja professori Helen Spencer-Oateyn lausunto/FM Santa
Stopniece (asia 9/liite 1)

2. Esitarkastaja professori Tony Fangin lausunto/FM Santa Stopniece (asia
9lllite 2)

3. Esitarkastaja yliopistonlehtori, dosentti Riitta Granfeltin lausunto NTL
Katri Viitasalo (asia 9/liite 3)

4. Esitarkastaja tutkimusjohtaja, YTT Katja Revon lausunto /VTL Katri
Viitasalo (asia 9/liite 4)

pÄÄrösnHDorus Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen
perusteella.

pÄÄros: Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen
perusteella.

10. vÄruÖsuLAIsuuDESTA pÄÄrrÄuINEN (Nivalainen, Siekkinen, Tavares Filho,
Hasu)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen
tarkastustilaisuuteen yhden øi useamman vastaväittäjän. 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 vastaväittäjän/jienvalinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastavàiÍtäjalt tiedekunnan
väittelyotrjeisiin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään
Jyväskylän yliopiston väitöskä¡änteisiin 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, että
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.

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

Oppiaineen varapääedustaja yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ehdottaa, että YTM
Markku Nivalaísen filosofian väitöskirjan Adorno's Tragic Vision tarkastustilaisuus
pidetään perjantaina 19. tammikuuta20lS klo 12 salissa S2I2 ja että vastavaittäjana
toimii lecturer, Dr. Karoline Gritzner (Aberystwyth University) ja kustoksena
yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokoukse ssa 6.9 .2017 .
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Oppiaineen varapääedustaja yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, lecturer, Dr. Karoline Gritzner, professori
Mikko Yrjönsuuri (pj.) ja professori Mika Ojakangas. Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ja toisena ohjaajana yliopistotutkija Anna
Helle.

Oppiaineen pääedustaj4 professori Ari Huhta ehdottaa, että FL Hellä Síekkísen
soveltavan kielitieteen (soveltavan kielentutkimuksen keskus) väitöskirjan Työeltimi),
tädltd tullaan kielitaitoisína ja itseohjautuvina - Tutkimus opískelijoísta
monimuotoisesti toteutetulla englannin opíntojalrsolla Jyväsþlän
ammattíkorkeakoulussa tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 25. manaskuuta 2017 klo
12 salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii professori Ritva Kantelinen (Itä-Suomen
yliopisto) ja kustoksena professori Ari Huhta. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin ti edekuntaneuvo ston kokouksess a 6.9 .20 17 .

Oppiaineen pääedustaja professori Ari Huhta ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, professori Ritva Kantelinen, erikoistutkija, dosentti Sabine
Ylönen (pj.) ja yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty. Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut professori Ari Huhta ja toisena ohjaajana professori Riikka Alanen.

Oppiaineen pääedustaja professori Raine Koskimaa ehdottaa, että FM Sergio Tavares
Filhon digitaalisen kulttuurin väitöskirjan Pøramedia: thresholds of the social text
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 28. lokakuuta 2017 klo 12 salissa H320 ja että
vastaväittäjänä toimii associate professor Rui Torres (University Femando Pessoa) ja
kustoksena professori Raine Koskimaa. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokoukses sa 6.9 .2017 .

Oppiaineen pääedustaj4 professori Raine Koskimaa ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, associate professor Rui Torres, yliopistotutkija Urpo Kovala
(pj.) ja yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttäri. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
professori Raine Koskimaa ja toisena otrjaajana Giovanna DiRosario.

FM Johanna Hasun musiikkikasvatuksen väitöskirjan Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo
mitään iärkee olla tekemtittri. Oppímisen vqikeudet pianonsoíton opískelussa
oppílaiden kokemuksia ja opetulrsen keinoja arviointilautakunnasta päätettiin
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6.9.2017. Kokouksen jälkeen kävi ilmi, että
arviointilautakunnan puheenjohtajaksi nimetty henkilö on estynyt osallistumasta
väitöstilaisuuteen eikä näin ollen halua toimia arviointilautakunnan puheenjohtajana.
Tämän vuoksi oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa
arviointilautakunnan kokoonpanoa muutettavaksi siten, että yliopistotutkija Suvi
Saarikallion sijaan oppiaineen edustajana ja siten arviointilautakunnan puheenjohtajana
toimii lehtori Pekka Toivanen. Yliopistotutkija Suvi Saarikallio toimii ns. ulkopuolisena
jäsenenä.

PAATOSEHDOTUS: Päätetäänehdotuksenmukaisesti

pÄÄfÖS: Päätettiin ehdorusten mukaisesti.

11. vÄIT Ö S KTRJAN HyvliKSyMrNEN JA ARVO S TELU (Kyppö )
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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 eruren 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 h¿in esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta
arvolauseesta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.
Mikäli tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle
esityksen arvolauseesta.

PhDr Anna Kypön soveltavan kielitieteen (kieli- ja viestintätieteiden laitos) väitöskirjan
Climbing a mountain. Learning Slovak in New Language Learning Environments
hyväksyminen. PhDr Kyppö puolusti julkisesti väitöskirjaaîsa9.9.2017. Vastaväittäjän,
PhD Michaela Mo5atovan (Comenius University in Bratislava) lausunto, professori
Hannele Dufvan kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus
arvolauseeksi on toimitettu PhDr Kypölle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liitteet nro l, 2 ja 3). Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa
https ://ivx.iyu. fildspace/h andle| I23 45 67 89 I 5 5 T7 2.

LIITTEET:

1. PhDr Anna Kyppö /vastaväittäjän lausunto (asia 1l/liite 1)
2. PhDr Anna Kyppö /kustoksen lausunto (asia 1 llllite 2)
3. PhDr Anna Kyppö /arviointilautakunnan lausunto

arvolauseeksi (asia 1l/liite 3)

pÄÄrösnuDorus:

Ja ehdotus

Hyväksytäåin ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan esityksen
mukaisesti.

pÄÄrös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirja arviointilautakunnan esityksen
mukaisesti.

12. ILMOITUSASIAT

Todettiin, että kokouksen aikana on julkaistu hallituksen vaalin jäsenehdokkaat ja että rehtori
on nimittänyt uusiksi vararehtoreiksi professori Marja-Leena Laakson/KPTK ja professori
Henrik Kuntun/MLTK.

13. KOKOUKSENPAATTAMINEN

Dekaani päätti kokouksen kello 1 1.25.
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Jyväskyläs sä 27 .9.2017

Puheenjohtaja, dekaani

Kokouksen sihteeri, sihteeri

Pöytäkirj an tarkastaja, hallintopäällikkö

Pöläkirjan tarkastaja, opintopäällikkö

lt ?.74

Riitta Sokka

Luukka


