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1.

KOKOUKSEN PAATOSVALTAISUUS
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty
fyväskylän 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 laati4 erillinen
kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat.
Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 12.10.2017

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

puheenjohtajana.

pÄÄrÖS : Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2.

pÖyTÄTTRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 4) mukaan
monijäsenisessä hallintoelimessä tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli
pöytäkirjaa ei tarkasteta tulevassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan
tarkastajaksi valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn ajan. Asian niin vaatiessa pöytäkirjan
tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. Hallintoelin voi päättää myös
muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja.

Toinen varsinainen pöytäkirjan tarkastaja Maija Pöyhönen on poissa, tarvitaan hänen
tilalleen uusi pöytäkirjan tarkastaja.

pÄ¡irösnHDorus:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Maija Pöyhösen asemesta Heli Niskanen, joka toimii
hänen sij aisenaan kokouksessa.

PAATOS : Päätettiin esityksen mukaisesti.

3. 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.

PAATOS:

Hyväksyttiin lisäämällä asia 7 Esitarkastajien määrääminen (Pennanen,
Seppälä) sekä täydennyksillä asiaan 9 Väitöstilaisuudesta päättäminen (Rapeli, Stopniece,
Strömmer, Turunen, Viitasalo, Kuha).

J

4. FT ERIKA RUONAKOSKI, DOSENTIN ARVON MYONTÃMISESTÃ

pÄÄrrÄurNEN

Vireille 7.6.2017
FT Erika Ruonakoski on jättänyt 21.3.2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle
hakemuksen, että hänelle myönnettäisiin filosofian dosentin arvo.
Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
myöntää dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli
se on tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee
yliopiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan
yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje 15.3.2010)
Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään

vuoden aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan
vähintään hyvätasoista väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa
julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten
arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta
pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 55812009,89 $). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut

oppimateriaalit,

muut

opetustoimessa saavutetut

ansiot sekä

Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten arvioitsijoiden lausuntojen
perusteella hakijan hyvän opetustaidon.

opetusnäyte.
esitelmien

ja muun

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin
nimitetyiltä. Valtioneuvoston asetuksen (77012009) I $:n mukaan yliopiston opetus- ja
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaary että hän hallitsee sen kielery suomen tai ruotsiry jolla

hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston
johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä
kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani,
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitîiä Erika Ruonakosken kiinnittämistä
yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. ja valitsi
asiantuntijoiksi yliopistonlehtori Kristian Klockarsin (Helsingin yliopisto) ja professori
Leila Haaparannan (Tampereen yliopisto).
Molemmat asiantuntijat pitävät FT Erika Ruonakoskea tieteellisesti pätevänä haettavana
olevaan dosenfuuriin.
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Hakija antoi opetusnäytteensä 10.10.2017 aiheesta "sukupuoli ja filosofia" arvosanalla
hyvä.

LIITTEET:

1.

FT Erika Ruonakosken ltihettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4 /

liite

1)

2. Laitoksen lausunto (asia 4 lllite2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liite 3)
4. Opetusnäytteen pöytäkirja (asia 4 lllite 4)
PAATOSEHDOTUS:

1.

2.
3.

4.

Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
Todetaan asiantuntijalausunnot.
Todetaan, että FT Erika Ruonakoskella on yliopistolain (558/2009) 89 g:n
edellyttämä opetustaito.
Esitetään, että FT Erika Ruonakoskelle myönnetään filosofian dosentin arvo.

pÄÄrös:

1.

2.
3.
4.
5.

Päätettiin FT Erika Ruonakosken olevan tieteellisesti pätevä filosofian
dosentuuriin.
Todettiin asiantuntijalausunnot.
Päätettiin, että FT Erika Ruonakoskella on yliopistolain edellyttämä opetustaito
Päätettiin myöntää FT Erika Ruonakoskelle filosofian dosentin arvo.

OPISKELIJAVALINTA 2018

/

YKSITYISKOHTAISET VALINTAPERUSTEET

/TÄYDENNYS
Yliopiston johtosäännön mukaan (14 S) tiedekuntaneuvoston tehtävänä

on päättää

opiskelijoiden valintaperusteista.

Tiedekuntaneuvosto paätti vuoden 2018 yksityiskohtaisista valintaperusteista kokouksessaan
27.9.2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä sopimuksessa vuosille
20ll-2020 todetaan, että tutkintoon johtavan kielikoulutuksen siirtyessä Vaasan yliopistosta
Jyväskylän yliopiston järjestettäväksi Jyväskylän yliopisto ottaa myös
kielikylpykoulutuksen osaksi koulutustarjontaansa. Yliopistojen edellytetään valmistelevan
keskenään kielikylpykoulutuksen siirron yksityiskohdat.

Jyväskylän yliopiston

ja

Jyväskylän yliopistossa on valmisteltu osaksi koulutustarjontaa kielitietoisuutta ja
monikielisyyttä tukevan pedagogiikan erikoistumiskoulutusta. Erikoistumiskoulutusta
valmistellaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteiden ja psykologian
tiedekuntien kesken ja sitä tarjotaan varhaiskasvatuksen, luokanopettajakoulutuksen sekä
kielten aineenopettajakoulutuksen opiskelijoille. Kielten aineenopettajakoulutuksen
hakukohteeseen on lisätty l0 aloituspaikkaa tätä koulutusta varten vuodelle 2018. Kielten
aineenopettajakoulutuksen opiskelijat valitaan hakukohteeseen jo päätettyjen
yksityiskohtaisten valintaperusteiden mukaan. Hakukohteen sisällä he voivat hakeutua
kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan erikoistumiskoulutukseen.
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ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan erikoistumiskoulutus
Jyväskylän yliopistossa aloitetaan lukuvuonna 2018-2019. Koulutuksen yleiskuvaus
osana kielten aineenopettajakoulutusta ja siihen valittavien valintaperusteet on esitetty
liitteessä 1. Lisätään valintaperusteet erikoistumiskoulutukseen valinnasta
aineenopettajakoulutuksen sisällä osaksi tiedekunnan opiskelijavalinnan 2018
yksityiskohtaisia valintaperusteita. Erikoistumiskoulutuksesta kerrotaan tiedekunnan
rekrytointimarkkinoinnissa.
Kielitietoisuutta

LIITTEET:
I

.

Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan
erikoistumiskoulutuksen yleiskuvaus ja valintaperusteet (asia 5/liite 1 )

pÄÄrösnnDorus:
Hyväksytään kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan
erikoistumiskoulutuksen yleiskuvaus ja valintaperusteet liitteen I mukaisesti.

PAATOS:
Hyväksyttiin ki elitietoisuutta j a monikielisyyttä tukevan pedago giikan
erikoistumiskoulutuksen yleiskuvaus ja valintaperusteet liitteen I mukaisesti.

6.

HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPETUSSUUNNITELMAT 2017-2020 / KORJAUKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ
Yliopiston johtosäännön (1a$) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opetussuunnitelmista maaliskuun loppuun mennessä (a0$). 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 kokouksess aan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020
opintojen ohjauksen
toteuttamissuunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5 .2017 .

ja

Opetussuunnitelmiin

on havaittu

edelleen täydennys-

ja

korjaustarpeita.
ja
Opetussuunnitelmiin ehdotetut korjaukset
täydennykset on koottu liitteeseen 1.

LIITTEET:

1.

Ehdotetut korjaukset ja täydennykset humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmiin (asia 6/liite I )

pÄzirösnHDorus:
Päätetään korjauksista

ja täydennyksistä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan

opetussuunnitelmiin kaudelle 2017 -2020 liitteen mukaisesti.

PAATOS:

Hyväksltiin liitteen I mukaisesti.
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7

ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Pennanen, Seppälä)
Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä
väitöskirjojen esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 S) 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. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus
esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen
pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Anu Sivunen ehdottaa, että FM Eveliina Pennasen
viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Hallínnollinen vuorovaikutus sairaalatyöyhteisössti
esitarkastajina tulisivat toimimaan yliopistonlehtori, dosentti Tuula-Riitta Vtilikoski
(Tampereen yliopisto) ja professori Pirkko Vartiaínen (Vaasan yliopisto). Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Leena Mikkola ja toisena ohjaajana lehtori Tarja
Valkonen.
Oppiaineen pääedustaja, professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, että FM Jarmo Seppälän
taloushistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Institutional perspectives on retailíng: Rethinking
the adoption of large-scale retailing in Finland esitarkastajina tulisivat toimimaan professori
Behlül Usdiken (Sabanci University) ja professorí Espen Ekberg (Handelshøyskolen BI).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Juha-Antti Lamberg ja toisena ohjaajana
professori Jari Ojala.

8.

pÄÄrösnnDorus:

Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

pÄÄrös:

Hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

VTiITTELYLUVA|{ MYöNTÄMINEN (Rapeli, Strömmer, Turunen)
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 $) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen
antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto.
Dekaani hyväksyi 20.6.2017 YTL Merja Rapelin sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen
The Role of Social Work in Dísaster Management ín Finland esitarkastajiksi MA, MSV/,
PhD Michael J. Zakourin (West Virginia University) ja pääjohtaja, YTT, dosentti Elli
Aaltosen (Kela). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTL Rapelille ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Dekaani hyväksyi 15.8.2017 FM Møiju Strömmerin suomen

kielen
väitöskirjakäsikirjoituksen Mahdollisuul<sien rajoissa: Etnografinen diskurssianalysi
suomen kíelen oppimisesta siívoustyöss¿i esitarkastajiksi dosentti, FT Maria Ahlholmin
(Helsingin yliopisto) ja dosentti, FT Leena Kuuren (Oulun yliopisto). Esitarkastajien
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lausunnot on toimitettu FM Strömmerille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 7.6.2017 FM Ríina Turusen Suomen historian
väitöskirjakäsikirjoituksen Konkurssi 1800-luvun suomalaisissa knupungeíssa
esitarkastajiksi professori Mia Korpiolan (Turun yliopisto) ja dosentti Antti Kuusterän
(Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Turuselle ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

LIITTEET:

1.
2.
3.

Esitarkastajien lausunnot/YTl Merja Rapeli (asia 8/liite 1)
Esitarkastajien lausunnot/FM Maiju Strömmer (asia 8/liite 2)
Esitarkastajien lausunnot/FM Riina Turunen (asia 8/liite 3)

pÄÄrösnHDorus:
Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

pÄÄrös:
Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.
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vÄITÖSULAISUUDESTA pÄÄffÄvuNEN (Rapeli, Stopniece, Srrömmer, Turunen,
Viitasalo, Kuha)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan
julkiseen tarkastustilaisuuteen yhden tai 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/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla
työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t
tiedekunnan väittelyohjeisiin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät
perehdytetään |yväskylän yliopiston väitöskäytänteisiin ja käytössä oleviin
arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön

(23 S) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen

arviointilautakunnary 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.
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Oppiaineen pääedustaja professori Marjo Kuronen ehdottaa, että YTL Merja Rapelín
sosiaalityön väitöskirjan The Role of Social Work in Disaster Management in Finland
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 2. joulukuuta 2017 klo 12 salissa RUU Dl04 ja
että vastaväittäjänä toimii YTT, dosentti Elli Aaltonen (Kela) ja kustoksena professori
Kati Närhi. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston
kokouksess a 18.10.2017 .
Oppiaineen pääedustaja professori Marjo Kuronen ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, YTT, dosentti Elli Aaltonen, professori Marjo Kuronen (pj.) ja
professori Tiina Silvasti. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Kati Närhi
ja toisena ohjaajana dosentti Helena Mussalo-Rauhamaa.

Oppiaineen pääedustaja yliopistonlehtori Marko Siitonen ehdottaa, että FM Santa
Stopniecen kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Finnish-Chinese interculturql
negotíation: power positíoning and search fo, common ground tarkastustilaisuus
pidetään perjantaina 12. tammikuuta 2018 klo 12 salissa S2I2 ja että vastaväittäjänä
toimii professori Tony Fang (Stockholm University) ja kustoksena yliopistonlehtori
Marko Siitonen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin
tiedekuntaneuvoston kokouksess a 27 .9 .2017 .

Oppiaineen pääedustaj4 yliopistonlehtori Marko Siitonen ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Tony Fang, professori Anu
Sivunen (pj.) ja professori Arja Piirainen-Marsh. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
yliopistonlehtori Marko Siitonen ja toisena ohjaajana Kristiina Muñoz.
Oppiaineen pääedustaj4 professori Jarmo Jantunen ehdottaa, että FM Maiju Strömmerin
suomen kielen väitöskirjan Mahdollisuuksien rajoissa. Nelcsusanalyysi suomen kíelen
oppimísesta siivoustyössä tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 15. joulukuuta 2017
klo 12 salissa S2l2 ja että vastaväittäjänä toimii FT, dosentti Leena Kuure (Oulun
yliopisto) ja kustoksena professori Minna Suni. Lupa väitöskirjan julkiseen
tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksess a 18.10.2017 .
Oppiaineen pääedustaja professori Jarmo Jantunen ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, FT, dosentti Leena Kuure, professori Jarmo Jantunen (pj.) ja
professori Sari Pöyhönen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Minna
Suni ja toisena ohjaajana professori Sari Pietikäinen.

Oppiaineen pääedustaja professori Kustaa H.J. Vilkuna ehdottaa, että FM Ríína
Turusen Suomen historian väitöskirjan Velka, vararikko ja tuomio. Konkurssi ja sen
merkítylrset 1800-luvun suomalaisissa kaupungeissa (nimi muuttunut hieman
esitarkastuksen jälkeen) tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 1. joulukuuta 2017 klo
12 salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Antti Kuusterä (Helsingin
yliopisto) ja kustoksena professori Jari Ojala. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksess a I 8.10.2017 .

Oppiaineen pääedustaj4 professori Kustaa

H.J. Vilkuna

ehdottaa,

että

arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, dosentti Antti Kuusterä, yliopistotutkija,
Heli Valtonen (pj.) ja professori Juha-Antti Lamberg. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Jari Ojala ja muina ohjaajina Kustaa H.J. Vilkuna ja
professori Petri Karonen.

dosentti

Oppiaineen pääedustaja professori Marjo Kuronen ehdottaa, ettà WL

sosiaalityön väitöskirjan Kuinka käsitteellistää äitiyden

ja

Kqtri Viitasalon

talouden yhteyksiri
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tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 9. maaliskuuta 2018 klo 12 rJlappa-salissa
(Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) ja että vastaväittäjänä toimii professori Eeva
Jokinen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Aila-Leena Matthies. Lupa
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
27.9.2017.
Oppiaineen pääedustaja professori Marjo Kuronen ehdottaa, että arviointilautakuntaan

nimetään vastaväittäjä, professori Eeva Jokinen, professori Kati N¿irhi (pj.) ja
yliopistotutkija, YTT Kari Ilmonen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Aila-Leena Matthies ja toisena ohjaajana professori Marjo Kuronen.

FL Miika Kuhan latinan kielen väitöskirjan Transmissíon of Knowledge ín Venetian
Fourteenth Century Chronicles arviointilautakunnasta päätettiin tiedekuntaneuvoston
kokouksessa 6.9.2017. Kokouksen jälkeen kävi ilmi mahdollinen jääviysasia. Tämän
vuoksi oppiaineen pääedustaja, lehtori Raija Vainio ehdottaa arviointilautakunnan
kokoonpanoa muutettavaksi siten, että yliopistotutkija Susanna Niirasen sijaan
arviointilautakuntaan nimetään yliopistonopettaja, FT Anne-Laure Kiviniemi.

pÄÄfÖSfHDOTUS:

Päätetäänehdotuksenmukaisesti.

p¡iÄros:

Päätettiin ehdotusten mukaisesti.

10. vÄrrÖsrrRJAN HYvÄKSYMINEN

JA ARvosrELU (Hutunen, Ruggiero)

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 varattava tilaisuus
vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (25 S)
mukaan vastaväittäjän tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa
tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arviointilausunto väitöskirjast4 jossa hän
esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvolauseesta. Esityksessä tulee
ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli
tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnary se antaa tiedekuntaneuvostolle
esityksen arvolauseesta.

KM, MusM Taina Huttusen musiikkikasvatuksen väitöskirjan Osallistava
srivellytysmenetelmci musiíkinopetul<seen. Peruskoulun opetussuunnitelman 2014
tavoitteita ja oppimísen ydinmetaþría toteuttama.ssø hyväks¡rminen. KM, MusM
Huttunen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 9.9.2017. Vastaväittäjän, professori Juha
Ojalan (Oulun yliopisto) lausunto, professori Jukka Louhivuoren kustoksen lausunto
sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu KM, MusM
Huttuselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on
luettavissa JYXissä osoitteessa httn ://urn. fì /I IR N: TS
:978-9 5r-39-7134-2.

FM Aíno Ruggieron yhteisöviestinnän väitöskirjan Crísís communication and terrorism.
Møpping challenges and co-creating solutions hyväksyminen. FM Ruggiero puolusti

l0
julkisesti väitöskirjaansa 29.9.2017. Vastaväittäjän, professori Jesper Falkheimerin
(Lund University) lausunto, professori Marita Vosin kustoksen lausunto sekä
arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Ruggierolle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-95 1 -39-7 I 72-4.

LIITTEET:

1. KM, MusM Taina Huttunen

/vastaväittäjän lausunto (asia 1O/liite 1)

2. KM, MusM Taina Huttunen /kustoksen lausunto (asia l0/liite 2)
3. KM, MusM Taina Huttunen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi
4.
5.
6.

(asia 10/liite 3)
FM Aino Ruggiero /vastaväittäjän lausunto (asia lO/liite 4)
FM Aino Ruggiero lkustoksen lausunto (asia lO/liite 5)
FM Aino Ruggiero /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia
1O/liite 6)

pÄÄrösnHDorus:
Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien esityksien mukaisesti.

rÄÄrös:
Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esityksien mukaisesti.

11.

ILMOITUSASIAT

Antropologian l¿liopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2017 - 30.6.2021
Kyseessä on yliopistonlehtori Sirpa Tenhusen työstävapautuksesta johtuva rekrytointi.
Tehtävään on julkisen haun jälkeen historian ja etnologian laitoksen johtajan esityksestä
dekaanin päätöksellä valittu FT Jukka Jouhki.
Kiriallisuuden l¿liopistotukijan määräaikainen tehtävä 1.10.2017 - 31.5.2018
Kyseessä on professori Sanna Karkulehdon työstävapautuksesta johtuva rekrytointi.
Tehtävään on julkisen haun jälkeen musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen
johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä valittu FT Olli Löytty.
Sosiaalityön yliopistonlehtorin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1 .l .2018 alkaen
Tehtävä on tullut täytettäväksi irtisanoutumisen vuoksi. Tehtävä on ollut julkisesti haettavana,
hakuaika on päättynyt tiistaina 17.9.2017. Parhaillaan on meneillään asiantuntija-arviointi.
Asiantuntijoiden lausuntojen mäåiräpäiväksi on sovittu torstai 30.1I.2017. Päätöksen
toistaiseksi voimassa olevaan yliopistonlehtorin tehtävään ottamisesta tekee rehtori. Ennen
esitystään rehtorille dekaani kuulee tiedekuntaneuvo stoa.

Yliopistokolle gion j a ti edekuntaneuvo ston vaali käynnist]¡y

Ke I 8. 1 0. alustavat vaaliluettelot julkaistaan
Ke 25.10. mennessä jâtetään kirjaamoon mahdolliset alustavia vaaliluetteloita koskevat
oikaisuvaatimukset
Ti 3 I .10. julkaistaan lopulliset vaaliluettelot ja ehdokasasettelu alkaa
o asettamislomake tulostetaan verkkosivuilta www. iyu .fi/ v aalit
o Lomake palautetaan tiedekunnan sihteerille, Seija Paanaselle, Opinkivi-rakennuksen
Lkrs, Huone OPK 121. Seija Paananen on tavoitettavissa työpäivinä kello 9.0016.00.
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Ti 7 .11. ehdokasasettelu päättyy
To 9.1 1. ehdokaslistat julkaistaan
Ti 14.1 1. - ma 20.1 I såihköinen äänestys (ioka arkipäivä klo 8-18)
Ti 21.I1. vaalin tulos julkaistaan

HUOM!
Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan valittu uusi tiedekuntaneuvosto kokoontuu
ensimmäisen kerran KESKIVIIKKONA 2211.2011kello 12.00 salissa OPK 141 (Opinkivirakennus, 1. kerros). Kokousaika on ehdoton, koska uusi tiedekuntaneuvosto tekee esityksen
uuden dekaanin valinnasta rehtorille 23 .l I .2017 mennessä.

TTS-neuvottelu
Rehtorin j a tiedekunnan välinen tulossopimusneuvottelu on I .12.2011

.

Lippulaivarahoitus
Lippulaivarahoitushakemuksen valmistelu jatkuu yhteistyössä kasvatustieteiden ja psykologian
tiedekunnan kanssa.

12. KOKOUKSENPAATTAMINEN
Dekaani päätti kokouksen kello I1.01.

Jyväskylässä I 8. 1 0.201 7

Puheenj ohtaj a, dekaani

Kokouksen sihteeri, sihteeri

-Fz/*z-

Minna-Riitta Luukka

a Paananen

Pöytäkirj an tarkastaj a, hallintopäällikkö

Riitta Sokka

Pöytäkirjan tarkastaja, suunnittelija

Heli Niskanen

