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I. KOKOUKSEN PAATOSVALTAISUUS

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

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 9.1I.2017

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

pÄÄrös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

2. ASIALISTANHYVAKSYMINEN

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 li säämällä asia 5 Professorin elåikkeenaikaisen
o sa-aikai sen työsuhteen j atkaminen sekä täydennyksillä asiaan
6 Opiskelijavalinnat 2018 I yhteishaun
valintaperusteet/korj auksia.

3. FT LENITA HIETASEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI

Vireille 15.11.2017

FT Lenita Hietanen on jättänyt 26.6.2017 musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen
laitokselle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin yrittäjäkasvatuksen dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukqan yliopisto voi hakemulcsesta myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tíedot omalta alaltqqn, julkaisuilla tqi muulla tavoin osoitettu tcylcy
ítsentiiseen tieteelliseen tutkimustyöhön jø hyvä opetustaito.

Jyväslqtlän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaqn tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämßeksi voidaan ryhtyä, mikäli se on
tiedekuntqneuvoston arvion mukaan tiedekunnqn tutkimuksen ja opetuksen kannaltq
tqrkoitulrsenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitö, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja ylíopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5.3.20 I 0)
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4.

Ltihtökohta dosentilta edellytettyä pdtevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisciqnsioissa, joiden oletetaan vastoavan vähintään hyvätasoista
vciitöskiriaa. Muun ohella henkilön tulee listilcsi osoittaa julkaisutoiminnqssaan riittävdti lryþä
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten qrvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolísia
artiointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijaltq lausunnon hakijan
tiete e I I i s estä pätevyyd es tä.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää FT Lenita Hietasen
kiinnittämistä yliopistoon opetuksen ja tutkimustlin kannalta tarkoituksenmukaisena.

Dosentuurin tutkimusalana on yrittäjyyskasvatus ja se on laitoksen tutkimusstrategian
pääsuuntauksiin yhteensopiva.

Hakija on antanut opetusnäytteen viimeksi vuonna 2009 arvosanalla kiitettävä (Lapin
yliopisto). Laitoksen johtajan lausunnon mukaan hakijalla on 30 vuotta kestänyt
monipuolinen opetuskokemus. Hakijalla on niin halutessaan mahdollisuus pyytää
tiedekunnan dekaanilta vapautusta opetusnäytteestä.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että yliopiston asiantuntijoina
toimisivat dosentti Jaana Lepistö (Turun yliopisto) ja dosentti Ulla Hytti (Turun
kauppakorkeakoulu).

LIITTEET:

1. FT Lenita Hietasen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3/liite 1)
2. Laitoksen lausunto (asia 3/liite 2)

pÄÄrösnuDorus:

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

2. Hyväksytään asiantuntijoiksi dosentti Jaana Lepistö (Turun yliopisto) ja dosentti
Ulla Hytti (Turun kauppakorkeakoulu).

pÄÄrös:

1. Todettiin.
2. Hyväksyttiin asiantuntijat.

ENGLANNIN KIELEN APULAISPROFESSORIN VALINTA (TENURE TRACK)

Vireille 22.2.2017

Rehtori on 24.L2017 tekemällään päätöksellä antanut luvan englannin kielen
apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttöprosessin aloittamiseksi. Tehtävä
suunniteltiin täytettäviksi L8.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Rehtori Matti
Manninen on alustavassa tehtävän täyttöön liittyvässä luvassaan antanut
mahdollisuuden täyttää tehtävä joko apulaisprofessorin määräaikaisena tehtävänä tai
tarvittaessa, poikkeuksellisen pätevän hakijan tapauksessa myös suoraan toistaiseksi
voimassa olevana professorin tehtävåinä.
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Tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokselle

JyväslElän yliopíston johtosäännön (11.12.2013) 13 $:n mukaan dekaanin tehtävrjnä on nimetä
professorin tehtävään toistøiselcsi otettaessq valmisteluryhmä. Vølmisteluryhmän puheenjohtajanø
toimii dekqani.

Dekaani on 31.1.2017 nimennyt valmisteluryhmään professori Åsa Palviaisen,
professori Arja Piirainen-Marshin ja professori Minna Sunin. Dekaani toimii
puheenjohtajana ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä on
laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi.

Hakuaika päättyi 14.5.2017. Mätiräajassa saapui 14 hakemusta. Hakija Vusal Karimli
oli jättänyt kaksi hakemusta. Tehtävää hakivat seuraavat henkilöt:
Ayachi Ben Abdallah, Zeineb
Caruso, Giuseppe
DuQuette, Jean-P aul Lafay ette
Karimli, Vusal ( 2 hakemusta)
Karlik, Meryem
Kytölä, Samu
Kääntä, Leila
Mardanau, Andrew
Mäntylä, Katja
Pitkåinen-Huhta, Anne
Shehaj, Eliona
Soler, Josep
Vawter, Laura.

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

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä
asiantuntijalta. Tarvittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat, joiden osalta
toteutetaan asiantuntijamenettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa
kysyrnykseen tuleviin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä
osoittamaan ensi sijassa hakijalta puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy 'rrulit an
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 pyyrää 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 kysymykseen
tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Valmisteluryhmä valitsi kokouksessaan3l.5.2017 seuraavat neljä hakijaa asiantuntija-
arviointiin: Kääntä, Leila, Mäntylä, Katja, Pitkänen-Huhta, Anne ja soler, Josep.

Valmisteluryhmä on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on 12.6.2017 valinnut
asiantuntijoiksi professori Patricia A. Duffin (University of British Columbia, Kanada)ja professori Päivi Pietilän (Turun yliopisto) suostumuksensa mukaisesti.
Asiantuntijoiden lausunnot olivat hyvin yksimielisiä. Molempien asiantuntijoiden
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mukaan Anne Pitkänen-Huhta on kiistatta kelpoinen ja ehdottoman pätevä otettavaksi
suoraan professorin tehtävään.

Opetusnäytettä antamaan ja haastatteluun valittiin seuraavat kolme hakijaa: Kääntä,
Leila, Mäntylä, Katja ja Pitkänen-Huhta, Anne. Opetusnäytteet ja haastattelut
järjestettiin 27.10.2017 ja 31.10.2017. Opetusnäytteistä annettiin hakijoille seuraavat
arvosanat:
Kääntä, Leila: hyvä,
Mäntylä, Katja: erinomainen ja
Pitkänen-Huhta, Anne : kiitettävti.

Hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen, opetusnäytteiden ja haastattelujen
perusteella rehtorille esitetään suoraan toistaiseksi voimassa olevaan professorin
tehtävään valittavaksi FT, dosentti Anne Pitkänen-Huhtaa.

LIITTEET:

1. Täyttösuunnitelma (asia 4 lhite l)
2. Muistio asiantuntijamenettelyyn valinnasta (asia 4 lläte2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liitteet 3 ja a)
4. Muistio tehtävä¿in esitettävästä henkilöstä (asia 4 lläte 5)

pÄÄrosnnDorus:

l. Todetaan hakijat.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Esitetään toistaiseksi voimassa olevaan englannin kielen professorin tehtävä¿in

otettavaksi FT Anne Pitkänen-Huhtaa.

PAATOS:

1. Todettiin hakijat.
2. Todettiin asiantuntijalausunnot.
3. Esitetäåin rehtorille toistaiseksi voimassa olevaan englannin kielen professorin

tehtävään otettavaksi FT Anne Pitkänen-Huhtaa.
Tarja Nikula-Jäntti jääväsi itsensä eikä ollut läsnä asian käsittelyn aikana.

5. PROFESSORIN
JATKAMINEN

ELIiKKEENAIKAISEN OSA.AIKAISEN TYÖSUHTEEN

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valtio-opin professori Kari Palonen on jäänyt eläkkeelle
31.12.2014. Hänelle esitettiin työsuhteen jatkamista 5 % työqalla FiDiPro-projektin loppuun eli
31.12.2019 saakka, koska hän toimii hankkeen vastuullisena johtajana. Henkilöstöpalvelujen ohjeen
mukaisesti eläkkellä olevalle henkilölle voidaan tehdä työsopimus vuodeksi kerrallaan. Professori
Kari Palosella on ollut eläkeläisen osa-aikainen (5 % työaika) työsopimus ajalle 1.1.-31.12.2015
1.1.-31.12.2016 ja 1.1 .-31.t2.2017 .

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015 mukaan alle 2 vuoden professorin tehtävään ottamisessa
noudatettavasta menettelystä päättää dekaani. Pääsääntöisesti lyhytaikaiseen professorin tehtävään otetaan vainjo vastaavan tasoisessa tehtävässä toiminut henkilö, joka on aikaisemmin arvioitu kyseiseen tehtävään
sopivaksi.
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Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015 liitteen 2 mukaan alle 2 vuoden professorin tehtävään
ottamisesta päättää dekaani.

Henkilöstöpalvelut on erillisellä or¡-eella ilmoittanut, että tässä tilanteessa noudatetaan työsuhteiden
keston osalta työsuhteiden yhteenlaskuperiaatetta ja ennen asian viemistä tiedekuntaneuvostoon on
pyydettävä henkilö stöpalveluiden lupa työ suhteen j atkami sell e.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015 liitteen 2 mukaan määräaikaiseen, vähintään 2 vuoden
professorin tehtävään ottamisesta päiíttää rehtori dekaanin esityksestä. Ennen esitystään rehtorille dekaani
kuulee tiedekuntaneuvostoa.

Henkilöstöpalvelut on hyvfüsynyt eläkeläisen osa-aikaisen 5 Vo:n työsuhteen jatkon esittämisen
ajalle l.l.-31.12.2018.

LIITTEET:
1. Professori Kari Palosen CV (Asia 5 / Liite l)
2. Professori Kari Palosen julkaisuluettelo (Asia 5 lLäte2)

PAATOSEHDOTUS:

1. Keskustellaan professori, emeritus Kari Palosen eläkeläisen osa-aikaisen 5 o/o:n

työsopimuksen jatkamisesta ajalle I . I .-3 I .12.2018.

PAATOS:

1. Keskusteltiin.

6 OPISKELIJAVALINNAT 2018 / YHTEISHAUN VALINTAPERUSTEET /
KORJAUKSIA

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

Tiedekuntaneuvosto päätti tiedekunnan opiskelijavalinnan 2018 yksityiskohtaisista
valintaperusteista kokouksessaan 27.9.2017. Tämän jälkeen ennen valintaperusteiden
julkaisua opintopolussa on käynyt ilmi, että tiedekunnan päättämät yksityiskohtaiset
valintaperusteet eivät kaikilta osin vastaa yliopistojen vararehtoreiden elokuussa 2017
tekemää sopimusta siitä, että vuoden 2018 valintakokeissa ei voida edellyttää hakijoilta
pitkäkestoista valmistautumista valintakokeeseen. Tiedekunnan valintaperusteissa
pitkäkestoinen valmistautuminen tulkittiin aiemmin siten, että valintakoemateriaalin on
oltava omaksuttavissa kuukauden aikana. Valintaperusteissa ei kuitenkaan otettu
huomioon sitä, että valmistautumiskuukauden tulee ajoittua olemaan juuri ennen
valintakoetta. Tîimä tarkoittaa sitä, että valintakokeiden ennakkomateriaali tai tiedot
ennakkomateri aalista julkai staan kuukausi ennen valintako etta.

Tiedekunnan hakukohteista korjauksia edellytetään seuraavien hakukohteiden
valintaperusteisiin:

- kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma
- kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
- kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma
- suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
- yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma
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Yllä mainittujen hakukohteiden valintaperusteita on valmisteltu laitoksilla uudelleen
siten, että hakukohteiden valintakokeisiin edellytettävä valmistautuminen noudattaa
yliopiston tulkintaa kohtuullisesta valmistautumisesta eli on enintään kuukauden
mittainen valmistautuminen siten, että valintakoeaineistoa pienennetään ja se julkaistaan
noin kuukausi ennen valintakoetta.

Yksityiskohtaisiin valintaperusteisiin näiden hakukohteiden osalta tehtävät muutokset
on esitetty liitteessä. Liitteessä on myös tarkennus IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen
pisteytykseen sekä sosiaalityön maisteriohjelman (Jyväskylä) valintaperusteisiin.
Todetaan, että tiedekuntaneuvoston päätöksen jälkeen valintaperusteisiin tehtävät
muutokset viedään opintopolkuun. Opintopolussa näiltä osin on kerrottu tietoja
tarkennettavan marraskuun aikana.

LIITTEET:

l. Opiskelijavalinnat 2018 I korjaukset yhteishaun valintaperusteisiin (asia 6/1iite1)

PAATOSEIIDOTUS:

Päätetään muutoksista yhteishaun vuoden 2018 valintaperusteisiin liitteen I
mukaisesti. Todetaan, että muutokset täydennetään valintaperusteisiin
opintopolkuun.

pÄÄrös:

Hyväksyttiin muutokset yhteishaun vuoden 2018 valintaperusteisiin liitteen 1

mukaisesti.

7 ESITARKASTAJIEN MAARAAMINEN (Joutsi)

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

Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että YTM Jaqkko
Joutsin filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen Mathesís universalil<sen merkitys
Descartesín filosofiassø esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti, FT Tuomo Aho
(Helsingin yliopisto) ja dosentti, FT Arto Repo (Turun yliopisto). Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Mikko Yrjönsuuri ja toisena ohjaajana Vili
Lähteenmäki.

PAATOSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

pÄÄföS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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I vÄrrrrr,YLUVAN ivtyÖNrÄMINEN (Johnson, Matikainen)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien fulee viimeistään kolmen kuukauden
(humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kä¡ännön 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 7.6.2017 FM Seija Johnsonin etnologian
väitöskirjakäsikirjoituksen I den folklíga modedräktens þtspån Bondekvínnors
völstånd, ställning och modemedvetenhet i Gamlakarleby socken 1740-1800
esitarkastajiksi PhD Marie Ulvängin (Uppsala Universitet) ja dosentti, FT, VTL
Marketta Luutosen. Dosentti, FT, VTL Luutonen ehdotti 3.8.2017 saapuneessa
lausunnossaan väitösluvan myöntämistä, mutta PhD Ulväng 10.8.2017 saapuneessa
lausunnossaan ei. Tiedekuntaneuvoston päätöksellä 27.9.2017 kolmanneksi
esitarkastajaksi nimettiin apulaisprofessori, dosentti Anna Sivula (Turun yliopisto).
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Johnsonille ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston j äsenille.

Tiedekunta hyväksyi 6.9.2017 FM Juha Matikaísen Suomen historian
väitöskirjakäsikirjoituksen Parlamentarismin knnnattajasta vallanlumouksen
ritinítorvelrsi: Suomen Sosialídemokraattisen Puolueen lehdistö 1917-1918
esitarkastajiksi professori Vesa Vareksen (Turun yliopisto) ja akatemiatutkija, FT Esa
Ruuskasen (Oulun yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Matikaiselle ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

LIITTEET:

1. Esitarkastajien lausunnot/FM Seija Johnson (asia 8/liite 1)
2. Esitarkastajien lausunnot/FM Juha Matikainen (asia 8/liite 2)

pÄÄfÖSnHDOTUS: Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen
perusteella.

pÁÄföS: Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

9. vÄrrösrrLArsuuDESTApÄÄrrÄurNnN(stopniece)

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

Tiedekuntaneuvosto määräa väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjiilt tiedekunnan
väittelyohjeisiin 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 arvioirurista. Humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että
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tiedekunnassa vaitoskirjan arvostelussa esityksen vaitoskirjan arv101nn1sta tekee 

arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuuluu vahintaan kolme jasenta: vastavaittaja, 

oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jasen. Oppiainetta edustaa arviointilautakunnassa 
oppiaineen paaedustaja tai hanen ehdottamansa laitoksen edustaja. Arviointilautakunnan jasenilla 

tulee olla tohtorin tutkinto. Vaitoskirjan ohjaajaa ei voida nimeta arviointilautakuntaan. 

Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja. 

Arviointilautakunnan kokoonpanosta paattaa tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessa kun 

paatetaan vaitostilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen paaedustaja. 

FM Santa Stopniecen kulttuurienvalisen viestinnan vaitoskirjan Finnish-Chinese 

intercultural negotiation: power positioning and search for common ground 

arviointilautakunnasta paatettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.10.2017. 
Korjataan paaedustajan, yliopistonlehtori Marko Siitosen ehdotuksesta paatos 
arviointilautakunnasta siten, etta arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii professori 
Arja Piirainen-Marsh ja jasenina professori Anu Sivunen ja professori Tony Fang 
(Stockholm University). 

PAATOSEHDOTUS: Korjataan ehdotuksen mukaisesti. 

PAA TOS:  Korjattiin ehdotuksen mukaisesti. 

10. VAITOSKIRJAN HYVAKSYMINEN JA ARVOSTELU (Heikka, Heinanen, Hyvonen,
Lebaka, Pasanen, Pollari, Rahmani, Valtasaari)

Yliopiston johtosaannon (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtavana on arvostella vaitoskirjat 

tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden kasittelymenettelyn 

mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat paatoksentekoon osallistua vain ne jasenet 

tai varajasenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtavaan. 

Yliopistolain ( 44 §) mukaan ennen vaitoskirjan arvostelua tekijalle on varattava tilaisuus vastineen 

antamiseen vastavaittajan lausunnosta. Yliopiston tutkintosaannon (25 §) mukaan vastavaittajan 

tulee kahden viikon kuluessa vaitostilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen 

arviointilausunto vaitoskirjasta, jossa han esittaa oman ehdotuksensa vaitoskirjalle annettavasta 

arvolauseesta. Esityksessa tulee ottaa huomioon vaittelijan puolustautuminen vaitostilaisuudessa. 
Mikali tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle 

esityksen arvolauseesta. 

MA Taneli Heikan joumalistiikan vaitoskirjan Dialogic Journalism. How Can 
Journalists Participate in the Networks of Social Innovation? hyvaksyminen. MA 
Heikka puolusti julkisesti vaitoskirjaansa 7.10.2017. Vastavaittajan, professori Indrek 
Ibrusin (Tallinn University) lausunto, yliopistotutkija Turo Uskalin kustoksen lausunto 
seka arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu MA Heikalle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jasenille. Vaitoskirja on luettavissa 
JYXissa osoitteessa http://um.fi/URN:ISBN:978-951-39-7168-7. 

YTL, LL, psykiatrian }a nuorisopsykiatrian el. Hannu Heinasen filosofian vaitoskirjan 
Henkilon psykiatria. Psykiatrian dialektinen filosofia hyvaksyminen. YTL, LL, 
psykiatrian ja nuorisopsykiatrian el. Heinanen puolusti julkisesti vaitoskirjaansa 
25.10.2017. Vastavaittajan, professori Heikki Ikaheimon (UNSW Sydney) lausunto, 
professori Mikko Y rjonsuuren kustoksen lausunto seka arviointilautakunnan lausunto ja 
ehdotus arvolauseeksi on toimitettu YTL, LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian el. 

Heinaselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jasenille. Vaitoskirja on 
luettavissa JYXissa osoitteessa http://um.fi/URN:ISBN:978-951-39-7174-8. 
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YTM Ari-Elmerí Hyvösen valtio-opin väitöskirjan lllumínating Political Experience.
Exercises on Hannah Arendt's Thought hyväksyminen. YTM Hyvönen puolusti
julkisesti väitöskirjaansa 27.10.2017. Vastaväittäjän, associate professor Patchen
Markellin (University of Chicago) lausunto, professori Mika Ojakankaan kustoksen
lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu
YTM Hyvöselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on
luettavissa O-asemalla kansiossa O:Wisible2EveryoneWäitöskirjatVyväskylän
yliopistosarjatVyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.

PhD Edward Lebakaz musiikkikasvatuksen väitöskirj an Transmission Processes of
Indigenous Pedi Music hyväksyminen. PhD Lebaka puolusti julkisesti väitöskirjaansa
23.9.2017. Vastaväittäjän, PhD Phibion Otukilen (University of Botswana) lausunto,
professori Jukka Louhivuoren kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja
ehdotus arvolauseeksi on toimitettu PhD Lebakalle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa
http ://urn. filURN: ISBN : 978-95 I -3 9-7 I 76-2.

FM Tero Pasasen digitaalisen kulttuurin väitöskirjan Beyond the Pale, Gaming
Controversies and Moral Panics as Rites of Passage hyvfüsyminen. FM Pasanen
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 2.9.2017. Vastaväittäjän, professori Jaakko Suomisen
(Turun yliopisto) lausunto, professori Raine Koskimaan kustoksen lausunto sekä
arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Pasaselle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä
o soitteessa htto : I I vrn.ñruRN :978-951-39-7152-6

FL Pirio Pollarin englannin kielen väitöskirjan (Dis)empowering Assessment?
Assessment as Experíenced by Students in Their Upper Secondary School EFL Studies
(otsikko muuttunut hieman aiemmasta) hyväksyminen. FL Pollari puolusti julkisesti
väitöskirjaansa 7.10.2017. Vastaväittäjän, dosentti, KT Raili Hildénin (Helsingin
yliopisto) lausunto, professori Ari Huhdan kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan
lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FL Pollarille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa
http://um.fi/URN:ISBN: 978-95 1 -3 9-7 I 78-6.

MA Díyako Rahmanin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Minorities'
Communication Apprehension and Conflict. An Investigation of Kurds in Iran and
Malays in Singapore hyväksyminen. MA Rahmani puolusti julkisesti väitöskirjaansa
13.10.2011. Vastaväittàjàn, associate professor Todd Sandelin (University of Macau)
lausunto, professori Stephen Croucherin kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan
lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu MA Rahmanille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa
htto:l/urr'.fi/IIRN:TS :978-951-39-7191-5.

FM Hannele Valtøsaaren musiikkikasvatuksen väitöskirjan Kestääkö ärini?
Laulunopetuksen vaikutus opettajaksi valmistuvien äänen laatuun ja ílmaisuun
hyväksyminen. FM Valtasaari puolusti julkisesti väitöskirjaansa 7.10.2017.
Vastaväittäjän, yliopistonlehtori, MuT Päivi Järviön (Taideyliopisto / Sibelius-
Akatemia) lausunto, professori Jukka Louhivuoren kustoksen lausunto sekä
arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Valtasaarelle
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa
JYXissä osoitteessa httn. I ll;rr'. :ISBN:978- 951-39-7166-3.
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LIITTEET:

1. MA Taneli Heikka lvastaväittäjän lausunto (asia lO/liite 1)
2. MA Taneli Heikka /lcustoksen lausunto (asia lO/liite 2)
3. MA Taneli Heikka /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 1O/liite 3)
4. YTL, LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian el. Hannu Heinänen

/vastaväittäjän lausunto (asia lO/liite 4)
5. YTL, LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian el. Hannu Heinåinen

/kustoksen lausunto (asia l0lliite 5)
6. YTL, LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian el. Hannu Heinänen

/arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 10/liite 6)
1. YTM Ari-Elmeri Hyvönen /vastaväittäjän lausunto (asia lO/liite 7)
8. YTM Ari-Elmeri Hyvönen lkustoksen lausunto (asia 1O/liite 8)
9. YTM Ari-Elmeri Hyvönen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 1O/liite 9)
10. PhD Edward Lebaka /vastaväittäjän lausunto (asia 10/liite 10)
I 1. PhD Edward Lebaka /lcustoksen lausunto (asia lO/liite 11)
12. PhD Edward Lebaka /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 1O/liite l2)
13. FM Tero Pasanen /vastaväittäjän lausunto (asia 10/liite 13)
14. FM Tero Pasanen /kustoksen lausunto (asia l0/liite 14)
15. FM Tero Pasanen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi

(asia l0/liite 15)
16. FL Pirjo Pollari /vastaväittäjän lausunto (asia l0/liite 16)
17.FL Pirjo Pollari /lrustoksen lausunto (asia 10/liite l7)
18. FL Pirjo Pollari /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi

(asia lO/liite 18)
19. MA Diyako Rahmani lvastaväittäjän lausunto (asia lO/liite 19)
20. MA Diyako Rahmani /kustoksen lausunto (asia 1O/liite 20)
21. MA Diyako Rahmani /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia l}lllite 2I)
22. FM Hannele Valtasaari lvastaväittajän lausunto (asia l}lllite 22)
23. FM Hannele Valtasaari /kustoksen lausunto (asia 10/liite 23)
24.FM Hannele Valtasaari /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia I}lläte 24)

pÄÄrösnHDorus:

Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten
mukaisesti.

PAATOS:

Hyväksyttiin j a arvo steltiin väitö skirj at arviointilautakuntien esitysten
mukaisesti.
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11. ILMOITUSASIAT

12. KoKouKSpN pÄÄrrÄvrnvnn

Dekaani päätti kokouksen kello 11.03.

Jyväskylässä I 5. I 1.2017

P uheenjohtaja, dekaani

Kokouksen sihteeri, sihteeri

Pöytäkirj an tarkastaj a, hallintopäällikkö

Pöytäkirjan tarkastaja, opintopäällikkö

t*¿-
Luukka

Riitta Sokka


