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r. KoKoUKSEN PÄÄTösvar,rarsuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyvåiksytty
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 lähetetty torstaina 7.12.2017.

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.

PAATOS: 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.

pÄÄrös: Hyväksyttiin lisäasialla 6 sekä lisäyksillä asioiden 7 ja 9

liitteisiin 1 sekä asiaan 10.

3. FT JANNE HAIKARI DOSENTIN ARVON MYONTAMISESTA PÄATTAMINEN

Vireille 29.3.2017

FT, Janne Haikari on jättänyt 13.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteelliselle
tiedekunnalle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin Suomen historian dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltqan, julkaisuilla tai muulla tqvoin osoitettu þþ
itsenäßeen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvö opetustaito.

JyväslElän yliopiston johtosöännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntdmiseksi voidaan ryhtyti, milcrili se on
tiedekuntaneuvoston qrvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tqrkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtiq siitö, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kqnssa tøpøhtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5. 3. 20 I 0)

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttti arvioitaessa on vditöskirjan jälkeen vtihintään vuoden
aikanq saqvutetuíssa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaqn yastaavan vähinttiän hyvätasoista
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan rüttdvää leyþti
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten qrvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia
arviointeja. Priäsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan
tiete e I lis e s t ä p ät evyy d e s t ä.
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Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 55812009, 89 $). Hyvtiti opetustaitoa awioitaessa otetqan
huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koululus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessq sqqvutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntqneuvosto awioi ulkopuolisten
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitelmien perusteellq hakijan hyvän opetustaidon.

Dosentilta vaaditaqn sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävün nimitetyiltä.
Valtioneuvoston asetuksen (77012009) I $:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavaltq
vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Opetuskielen hallitseminen voidaqn osoittqa yliopiston johtosriännössti mä¿ir¿ityllä tavalla. Yliopisto
voi myöntää erivapauden nriistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössii määrätyllä tavalla.

Opetusnäytteen jø opetul<sessa vaadittavan kielitqidon dosentuurín täytössä arvioi dekaqni, kuultuaan
laitolcs en j o htaj an øsettamaa op etusnäyt te en arviointilautakuntqa.

Historian ja etnologian laitos pitää Janne Haikarin kiinnittämistä yliopistoon opetuksen
ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. ja valitsi asiantuntijoiksi professori
Anu Lahtisen (Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori, dosentti Matti Enbusken (Oulun
yliopisto).

Molemmat asiantuntijat pitävät FT Janne Haikaria tieteellisesti pätevänä haettavana
olevaan dosentuuriin.

Hakija on antanut opetusnäytteen24.ll.2Dl7 aiheesta Kansakoulu ja sen opettajat 1866-
I 9 1 8 : kansalaisuus, kutsumus, kasvatus arvosanalla kiitettävä.

LIITTEET:

1. FT Janne Haikarin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 lläte
1)

2. Laitoksen lausunto (asia 3 lläte2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 3 / liite 3)

PAATOSEHDOTUS:

1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Todetaan, että FT Janne Haikarilla on yliopistolain (558/2009) 89 g:n

edellyttämä opetustaito.
4. Esitetään, että FT Janne Haikarille myönnetään Suomen historian dosentin arvo

PAATOS:

1. Päätettiin FT Janne Haikarin olevan tieteellisesti pätevä Suomen historian
dosentuuriin.

2. Todettiin asiantuntijalausunnot.
3. Todettiin, että FT Janne Haikarilla on yliopistolain edellyttämä opetustaito.
4. Päätettiin myöntää FT Janne Haikarille Suomen historian dosentin arvo.

4. YMPÄRISTÖTALOUSTIETEEN ToHToRI MARKKU LEHToNEN DoSENTIN
ARVON MYÖNTIiMISESTÄ pÁÄTTÄvuNEN
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Vireille 6.9.2017

Ympåiristötaloustieteen tohtori Markku Lehtonen on jättänyt 6.6.2017 humanistis-
yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin
sosiologian, erityisesti ympäristösosiologian ja -politiikan dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuhsesta myöntää dosentin arvon
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltqan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu lqtþ
itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön j a hyvti opetustaito.

Jyväslrylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänd on myöntäi)
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myönttimiselcsi voidaan ryhtyti, mikäli se on
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimulcsen jø opetulcsen kqnnalta
tqrkoitul*enmukaistct. Erítyisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston
pyrkimystä kansøinvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssq tapahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje I 5.3. 20 I 0)

Lähtökohtq dosentilta edellyteuyä pätevyyttä arvioitqessa on väitöskirjan jälkeen vähintäiin vuoden
aikana saqvutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaqn vqstqayqn vãhintään hyvtitasoista
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee listiksi osoittaa julkaisutoiminnqssaan riittävää þleyä
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia
ørviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytäö kahdeltq asiantuntijøltø lausunnon hakijan
tie t e e I lis e stä p ät evyy de st ä.

Dosentilta vaqditqqn hyvä opetustaito (YoL 55812009, 89 $). Hyvää opetustaitoa qrvioitaessa otetqan
huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitelmien perusteella hakijan hyvän opetustaidon.

Dosentilta vaaditaqn samq kielitaito kuin yliopistojen opetus- jø tutkimustehtäviin nimitetyiltä.
Vqltioneuvoston qsetuksen (77012009) I $:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtäväti hoitqvalta
vaaditaan, että hön hqllitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Opetuskielen hallitseminen voidaqn osoittaa yliopiston johtosärinnössii määrätyllä tqvalla. Yliopisto
voi myöntäri erivapøuden näistri kielitaitovaatimuksista johtosäännössä m¿iärätyllä tavallq.

Opetusnäytteen ja opetulcsessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, kuultuqan
laitol<s en j o htaj an as ettamaø op etusnäyt teen arviointilqutakuntaq.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Markku Lehtosen kiinnittämistä
yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. ja valitsi
asiantuntijoiksi dosentti Markus Vinnarin (Tampereen yliopisto) ja emeritusprofessori
Ilmo Massan (Helsingin yliopisto).

Molemmat asiantuntijat pitävät Markku Lehtosta tieteellisesti pätevänä haettavana
olevaan dosentuuriin.

Hakija on antanut opetusnäytteen 4.12.2017 aiheesta Megaprojektien arviointi osana
kestävän kehityks en transitioiden politiikkaa arvo sanalla hyv ä.

LIITTEET:

1. Markku Lehtosen lähettämät hakemusmatenaalit ilman julkaisuja (asia 4 / liite
1)

2. Laitoksen lausunto (asia 4 llíite2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liite 3)
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pÄÄrösurDorus:

1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Todetaan, että Markku Lehtosella on yliopistolain (55812009) 89 g:n

edellyttämä opetustaito.
4. Esitetään, että Markku Lehtoselle myönnetään sosiologian, erityisesti

ympåiristöso siolo gi an j a -politiikan do sentin arvo.

pÄÄrös:

l. Päätettiin ympäristötaloustieteen tohtori Markku Lehtosen olevan tieteellisesti
pätevä sosiologian, erityisesti yrnpäristösosiologian ja -politiikan dosentuuriin.

2. Todettiin asiantuntijalausunnot.
3. Todettiin, että ympäristötaloustieteen tohtori Markku Lehtosella on yliopistolain

edellyttämä opetustaito.
4. Päätettiin myöntää ympäristötaloustieteen tohtori Markku Lehtoselle sosiologian,

erityi sesti ympäri stö so siolo gian j a -politiikan do sentin arvo.

5. KRIISIEN JA YHTEISKUNNAN MUUTOKSEN
APULAISPROFESSORIN VALINTA (TENURE TRACI()

HISTORIAN

Vireille 29.3.2017

Rehtori on 14.3.2017 tekemällään päätöksellä antanut luvan kriisien ja yhteiskunnan
muutoksen historian apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttöprosessin
aloittamiseksi. Tehtävä suunniteltiin täytettäviksi 1.8.2017 alkaen viiden vuoden
määräajaksi.

Tehtävä sijoittuu historian ja etnologian laitokselle

Jyvöslqtlän yliopiston johtosriännön (1L12.2013) 13 $:n mukaqn dekaanin tehttivtinä on nimetti
professorin tehtävriän toistaiselcsi otettaessq valmisteluryhmä. Valmisteluryhmdn puheenjohtajana
toimii dekaani.

Dekaani on 15.3.2017 nimennyt valmisteluryhmään laitoksen johtaja, professori Jari
Ojalan, professori Pertti Ahosen ja professori Outi Fingerroosin. Dekaani toimii
puheenjohtajana ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä on
laatinut kirj alli sen suunnitelman tehtävän täyttämi seksi.

Hakuaika päättyi 28.5.2017. Tehtävään saapui määräaikaan mennessä yhteensä 28
hakemusta. Hakija Anu Koskivirta oli jättänyt 2 hakemusta.
Altinkas, Ewen
Eilola, Jari
Einonen, Piia
Hakanen, Marko
Heikkilä, Pauli
Holmila, Antero
Häkkinen, Teemu
Kataj ala-Peltomaa, S ari
Klymenko, Lina
Koivunen, Pia
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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.

Hakij a Pia Koivunen peruutti hakemukse nsa 23 .5 .20 ll

Yliopiston johtosäännön 13 $:n mukaan dekaanin tehtäv¿inä 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
kysymykseen tuleviin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystya
osoittamaan ensi sijassa hakijalta puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valiruran
ulkopuolelle j äämiseen.

Hakumenettellm ollessa kansainvälinen våfüintään 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 pyytirä 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 kokouksessaan13.6.2017 seuraavat seitsemän hakijaa
asiantuntij a- arviointiin :

Eilola, Jari
Holmila, Antero
Mikkonen, Simo
Niiranen, Susanna
Roiko-Jokela, Heikki
Toivo, Raisa ja
Valtonen, Heli.

Valmisteluryhmä on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on 19.6.2017 valinnut
asiantuntijoiksi professori Mary Hilsonin (Aarhus University, Tanska) ja professori
Tiina Kinnusen (Oulun yliopisto) suostumuksensa mukaisesti.
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Asiantuntijalausuntojen saapumisen jälkeen henkilökohtaiseen haastatteluun valittiin
seuraavat hakijat:
Holmila, Antero
Mikkonen, Simo
Niiranen, Susanna ja
Toivo, Raisa.

Opetusnäytteet ja haastattelut järjestettiin 29.11.2017. Opetusnäytteistä annettiin
hakijoille seuraavat aryosanat:
Holmila, Antero: erinomainen
Mikkonen, Simo: kiitetttivti
Niiranen, Susanna: hyvä ja
Toivo, Raisa: tyydyttävä.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) mukaan apulaisprofessorin tehtävään henkilön
ottaa rehtori dekaanin esityksestäja ennen esitystään dekaanin tulee kuulla tiedekuntaneuvostoa.

Hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen, opetusnäytteiden ja haastattelujen
perusteella rehtorille esitetään kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historian
apulaisprofessorin tehtävään valittavaksi PhD Antero Holmilaa.

LIITTEET:

1. Täyttösuunnitelma (asia 5 / liite 1)
2. Muistio asiantuntijamenettelyyn valinnasta (asia 5 lllite2)
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 5 / liitteet 3 jaa)
4. Muistio tehtävään esitettävästä henkilöstä (asia 5 / liite 5)

pÄÄrosnHDorus:

l. Todetaan hakijat.
2. Todetaan asiantuntijalausunnot.
3. Keskustellaan kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historian apulaisprofessorin

(tenure track) tehtävän täytöstä.

pÄÄrös:

1 Todettiin hakijat.
2. Todettiin asiantuntijalausunnot.
3. Esitetään rehtorille kriisien ja yhteiskunnan muutoksen

apulaisprofessorin tehtävään valittavaksi PhD Antero Holmilaa.
historian

Heli Valtonen ja Mikko Mäntysaari jääväsivät itsensä eivätkä olleet läsnä asian
käsittelyn aikana.

6. TIEDEKUNNAN VUODEN 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEIAI
TALOUSARVIO

Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan toiminta-
ja taloussuunnitelman, joka linjaa tiedekunnan tavoitteet rehtorin kanssa käytävää
sopimusneuvottelua varten sekä päättää tiedekunnan talousarviosta.
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Vuoden 2018 toiminta- jataloussuunnitelma (TTS) valmisteltiin rehtori Matti Mannisen ohjekirjeen
mukaisesti. Strategisen kehittämisen yksikön mukaan suunnittelussa on ns. kevyempi välivuosi,
jolloin tarkennuksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan tehdään pääosin vain erityisestä syystä ja
tarkemmin vain erikseen ohjekirjeen liitteessä 2 mainituilta osin.

Aikataulu vuoden 20 I 8 toimi nta- ja taloussuunnittelulle oli seuraava:
Syys-lokakuu:

- mahdollisten uusien sisäisten kehittämisprojektien asettamisasiakirjat strategisen
kehittämisen yksikköön

- henkilöstökyselyntoteuttaminen
Marraskuu:

- yksiköidenbudjettienvalmistelu
- rehtorin ja tiedekunnan välinen sopimusneuvottelu l.ll.2017
- yliopiston tiedotustilaisuus TTS-neuvotteluista 13.11.2017
- päivitetyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimittaminen yliopistopalveluihin 17.11.2017
- tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018 ja investointisuunnitelma talouspalveluihin

21.tt.20t7
- tiedekunnan tiedotustilaisuus tiedekunnan opiskelijoille ja henkilökunnalle 23.11.2017

Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tiedekunnan tiedotustilaisuuden materiaali on
luettavissa tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa
https://wwwjyu.filhytk/filhenkilostolle/tiedekunnan-hallinto/strateeiat-ja-suunnitelmat

LIITTEET:
l. Rehtori Matti Mannisen ohjekirje vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnittelua varten (asia 6

/ Liite 1)
2. Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma (asia 6 I Läte 2)
3. Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018 (asia 6 lLäte3)
4. Tiedekunnan sisäinen rahanjako vuodelle 2018 (asia 6 lLäte 4)

pÄÄrösnHDorus:

l. Hyvfüsytään tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma
2. Hyväksytään tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018

PAATOS:
I . Hyväksyttiin tiedekunnan toiminta- j a taloussuunnitelma
2. Hyväksyttiin tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018

HUMANISTIS.YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN PERIAATTEET
/ SIIRTYMINEN SAMAN TASOISESTA TUTKINTO-OHJELMASTA TOISEEN
I pÁÄanvEEN VAIHTAMINEN SIIRTYMÄ¡.Ir¡.N,I 3I.7 .2020 SAAKKA

Yliopiston tutkintosäännön (10 $) mukaan tiedekuntaneuvosto päättää periaatteista, joiden
perusteella opiskelija voi siirtyä samantasoisesta tutkinto-ohjelmasta toiseen tiedekunnan sisällä.

Aiemmissa humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnissa on ollut tiedekuntien
pàättämäI periaatteet perustutkinto-opiskelijoiden mahdollisuudesta vaihtaa pääainetta tai
siirtyä samantasoisesta tutkinto-ohjelmasta toiseen. Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä
tiedekunnassa on syytä tarkastella periaatteita koko tiedekuntaa koskien. Lisfüsi uusien

7



9

opetussuunnitelmien mukaiset tutkinto-ohjelmat muuttavat joiltain osin siirtymiseen liittyviä
periaatteita.

Kun tutkinto-or¡-elman vaihtaminen saman tasoiseen tutkinto-ohjelmaan tiedekunnan sisällä
tarkoittaa tavoitetutkinnon vaihtumista (esimerkiksi yhteiskuntatieteelliseltä alaIta
humanistiselle alalle) tulee opiskelijan hakea haluamaansa tutkinto-ohjelmaan siirtohaun
kautta. Silloin kun tavoitetutkinto ei muutu, opiskelija voi hakea tutkinto-ohjelman
vaihtamista. Sama koskee pääainepohjaisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita ja
pääaineen vaihtamista siirt¡rmäaj an päättymise en 3 I .7 .2020 asti.

Opintosuunnan valinta niissä tutkinto-ohjelmissa, joissa on opintosuuntia, on määritelty
valintaperusteissa.

Liitteeseen on koottu periaatteet tutkinto-ohjelman vaihtamiseen tiedekunnan sisällä.
Samoin liitteessä on esitetty periaatteet pääaineen vaihtamiseen siirtyrnäajan päättymiseen
31.7 .2020 asti. Periaatteet on valmisteltu yhteistyössä pedagogisten johtajien kanssa.

LIITTEET:

1. Periaatteet siirtymisestä saman tasoiseen tutkinto-ohjelmaan tiedekunnan sisällä
sekä periaatteet pääaineen vaihtamisesta tiedekunnan sisällä (asia 7/liite 1)

pÄÄrösnHDorus Päätetään periaatteista koskien pääaineen vaihtamista
siirtymäaikana 31.7.2020 mennessä sekä siirtymistä
samantasoisesta tutkinto-ohjelmasta toiseen tiedekunnan sisällä
liitteen l mukaisesti.

pÄÄrös: Päätettiin liitteen I mukaisesti.

8. ERILLISTEN OPINTOKOKONAISUUKSIEN OPISKELUOIKEUKSIEN (ENT.
SIYUAINEOTKEUKSTEN) HAKUMENETTELY JA VIyöNTÄMTSPERUSTEET

Tutkintosäännön (12 $) mukaan yliopistossa on vapaa sir,uaineiden opiskeluoikeus lukuun ottamatta
sellaisia sivuaineita, joihin valittaessa kä¡etään valinta- tai soveltuvuuskoetta tai joissa on muu
perusteltu syy raj oittaa sivuaineiden opiskeluoikeutta.
Silloin kun sivuaineiden opiskeluoikeuksien määrä on rajoitettu, tiedekuntaneuvosto päättää
sivuaineopintojen suoritusoikeuden hakumenettelystä ja myöntämisperusteista.

Tiedekuntaneuvosto päätti 29.3.2017 erillisten opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien
hakumenettelystä ja myöntöperusteista. Valmistelu asiassa tehtiin laitoksilla
opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Samassa yhteydessä valmisteltiin ja päätettiin mitkä
erillisistä opintokokonaisuuksista ovat vapaita.
Kieli- ja viestintätieteiden laitokselta on ehdotettu joitakin muutoksia ruotsin kielen,
romaanisen filologian, Saksan kielen ja kulttuurin ja Venäjän kielen ja kulttuurin erillisten
opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien hakumenettelyyn ja myöntämisperusteisiin.
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos on ehdottanut myös joitakin tarkennuksia
musiikkikasvatuksen ja musiikkitieteen erillisten opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien
myöntämisperusteisiin. Muutokset on koottu liitteeseen 1 .

Todetaan, että yliopiston uuden opintotietojärjestelmän myötä erillisten
opintokokonaisuuksien opiskeluoikeudet kiinnitetään opiskelijan
tutkinnonsuoritusoikeuteen, jolloin tutkinnonsuoritusoikeuden lakatessa myös erillisten
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opintokokonaisuuksien opiskeluoikeudet päättyvät tutkintosäåinnön mukaisen täydennysajan
umpeuduttua.

LIITTEET:

1. Ehdotetut muutokset erillisten opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien
hakumenettelyyn j a myöntämisperusteisiin (asia 8/liite 1 )

PAATOSEHDOTUS: Päätetään muutoksista erillisten opintokokonaisuuksien
opiskeluoikeuksien hakumenettelyihin ja myöntämisperusteisiin
liitteen I mukaisesti. Todetaan, että muutokset tulevat voimaan
1.l.2018lukien.

PAATOS: Päätettiin liitteen 1 mukaisesti

9 HUMANISTIS.YTITEIS KUNTATIETEELLISEN
OPETUSSUUNNITELMAT 2OI7.2O2O / HUMAN SCIENCES
OPINTOJAKSOT SEKÄ TÄYDENNYKSIÄ JA KORJAUKSIA

TIEDEKUNNAN
-KESÄKOULUN

Yliopiston johtosäännön (14$) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättaä
opetussuunnitelmista maaliskuun loppuun mennessä (40$). Tutkintosäärurön (31$) mukaan
opetussuunnitelmat myös julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat
kerrallaan voimassa vähintä¿in kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassaoloaika ole
poikkeuksellisista syistä välttämätön. Edelleen tutkintosäännön (31 g) mukaan kesä- ja
talvikoulujen opetussuunnitelmat hyväksytään ennen kesä- tai talvikoulun alkua.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020 ja
opintojen ohjauksen toteuttamissuunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17.5.2017.

Yliopiston Human Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelmaa valmistellaan
kansainvälisten palvelujen yksikön koordinoimana. Tiedekunnan kaikki laitoksen
tuottavat opetusta kesäkouluun ja kesäkoulun opetussuunnitelmaan ehdotettavat
opintojaksot on käsitelty laitoksilla. Kesfüoulun opetussuunnitelmaan ehdotettavat
opintojaksot ehdotetaan vahvistettavaksi koko opetussuunnitelmakaudelle 2017-2020.
Kesäkoulun opetussuunnitelmaan ehdotettavat opintoj aksot on koottu liitteeseen 1 .

Kesäkoulun opetussuunnitelman lisfü si tiedekunnan opetussuunnitelmiin on havaittu
edelleen täydennys- ja korjaustarpeita. Opetussuunnitelmiin ehdotetut korjaukset ja
täydennykset on koottu liitteeseen 1.

LIITTEET:

1. Human Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelmaan ehdotettavat opintojaksot ja
muut ehdotetut korjaukset ja täydennykset humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmiin (asia 9/liite I )

Päätetään Human Sciences -kesfüoulun
opetussuunnitelman opintojaksoista sekä muista
korjauksista ja täydennyksistä humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmiin
kaudelle 2017 -2020 liitteen mukaisesti.

pÄÄrösnHDorus:
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pÄÄrös: Päätettiin liitteen I mukaisesti

10. ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Berndtson, Vennola-Stover)

Yliopiston johtosäåinnön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto mäáträä
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 varapääedustaja, yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ehdottaa, että FM Petri
Berndtsonin filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen Phenomenologícal Ontology of
Breathing: The Phenomenologico-Ontological Interpretation of the Barbaric
Convictíon of We Breathe Air and a New Philosophical Principle of Silence of Breath,
Abyss of Yawn esitarkastajina tulisivat toimimaan professori emeritus Patrick Burke
(Gonzaga University) ja professori Glen Mazis (Pennsylvania State University).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Sara Heinämaa.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani hyväksyi 12.11.2015 MSW llilliam James
Vennola-Stoverin sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen Forced Care Dírected at
Psychiatric Patíents esitarkastajiksi YTT, ma. professori Suvi Raitakarin (Tampereen
yliopisto) ja PhD, professori Shulamit Ramonin (University of Hertfordshire). YTT, ma.
professori Raitakari ehdotti 28.I.2016 päivätyssä lausunnossaan väitösluvan
myöntämistä, mutta PhD, professori Ramon 8.2.2016 päivätyssä lausunnossaan ei.
Lausuntoihin perustuen oppiaineen pääedustaja, professori Marjo Kuronen ehdottaa
kolmannen esitarkastajan nimeämistä. Ehdotuksen mukaan kolmantena esitarkastajana
tulisi toimimaan associate proþssor David Rosenberg (Umeå University). Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Mikko Måintysaari ja toisena ohjaajana professori
Marjo Kuronen. YTT, ma. professori Raitakarin ja PhD, professori Ramonin lausunnot
on toimitettu MSW Vennola-Stoverille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille.

LIITTEET:

1. Esitarkastajien lausunnot/ MSV/ William James Vennola-Stover (asia
l0/liite 1)

pÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotusten mukaisesti.

pÄÄfÖS: Hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

11. vÄITöSTILAISUUDESTA pÄÄrrÄurNnN (Matikainen)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto màärää väitöskirjan julkiseen
tarkastustilaisuuteen yhden tai usearnman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori
tai tohtorin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/jien päätoimen
on oltava muualla kuin Jyväsþlän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ci voi toimia vastaväittäjänä.
Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittajän/jienvalinnasta.
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Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla tycisuhteessa
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjà/t tiedekunnan
väittelyohjeisiin ja pitää huolta, ettâ 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, että
tiedekurmassa 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 päättäa tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun
päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja professori Kustaa H.J. Vilkuna ehdottaa, ettà FM Juhø
Matikaisen Suomen historian väitöskirjan Parlamentarísmin kannattajasta
vallankumouksen ärinitorveksi: Suomen Sosialidemolvaattisen Puolueen lehdistö
1917-1918 tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 19. tammikuuta 2018 klo 12 salissa
H320 ja että vastaväittäj¿inä toimii professori Vesa Vares (Turun yliopisto) ja
kustoksena yliopistotutkija Heikki Roiko-Jokela. Lupa väitöskirjan julkiseen
tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa I 5. 1 t .201 7 .

Oppiaineen pääedustaja professori Kustaa H.J. Vilkuna ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetäåin vastaväittäjä, professori Vesa Vares, professori Petri
Karonen (pj.) ja professori Pasi Ihalainen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
yliopistotutkija Heikki Roiko-Jokela ja toisena ohjaajana professori Kustaa H.J.
Vilkuna.

PAATOSEHDOTUS:

pÄÄrös:

P äätetàan ehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

12. vÄIrÖsxrRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Hasu, Kuha, Rapeli, siekkinen,
Tavares, Turunen)

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 $) mukaan vastaväittäjåin
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.

FM Johanna Hasun musiikkikasvatuksen väitöskirjan "Kun siihen pystyy kuitenkin, eí
oo mítörin järkee olla tekemdttä". Oppimísen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa -
oppilaiden kokemulçsia ja opetuksen keinoja hyväksyminen. FM Hasu puolusti julkisesti
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väitöskirjaansa 28.10.2017. Vastaväittajän, FT, puheterapeutti Paula Salmen (Niilo
Mäki Instituutti) lausunto, professori Jukka Louhivuoren kustoksen lausunto sekä
arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Hasulle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä
o soitteessa http : I I urn.fi/URN : IS BN :97 8 -9 5 I -3 9 -7 I 87 -8.

FL Miika Kuhan latinan kielen väitöskirjan Transmission of Knowledge ín Venetian
Fourteenth-Century Chronicles hyvfüsyminen. FL Kuha puolusti julkisesti
väitöskirjaansa 13.11.2017. Vastaväittäjän, yliopistontutkija (ricercatore) Marino
Zabbian (Università di Torino) lausunto, professori Outi Merisalon kustoksen lausunto
sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FL Kuhalle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä
osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-95 1 -39-72 1 8-9.

YTL Merja Rapelin sosiaalityön väitöskirjan The Role of Social Tlork in Disaster
Manøgement in Finlazd hyvfüsyminen. YTL Rapeli puolusti julkisesti väitöskirjaansa
2.12.2017. Vastaväittäjän, YTT, dosentti Elli Aaltosen (Kela) lausunto, professori Kati
Närhen kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi
on toimitettu YTL Rapelille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille.
Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-
7227-1.

FL Hellä Siekkisen soveltavan kielitieteen (soveltavan kielentutkimuksen keskus)
väitöskirjan Työelämä, täältä tullqan - kielitaitoísína ja itseohjautuvina. Tutkimus
opískelíjoista monimuotoisesti toteutetulla englannín opintojaksolla Jyväslcylän
ammattikorkeakoulussa hyväksyminen. FL Siekkinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa
25.11.2017. Vastaväittäjän, professori Ritva Kantelisen (Itä-Suomen yliopisto) lausunto,
professori Ari Huhdan kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus
arvolauseeksi on toimitettu FL Siekkiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa http://urn.filIJRN:ISBN:978-
951-39-7200-4.

FM Sergio Tavares Filhon digitaalisen kulttuurin väitöskirjan Paramediq: Thresholds
of the Socíal Text hyväks¡rminen. FM Tavares Filho puolusti julkisesti väitöskirjaansa
28.10.2017. Vastaväittäjän, associate professor Rui Torresin (University Femando
Pessoa) lausunto, professori Raine Koskimaan kustoksen lausunto sekä
arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Tavares
Filholle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa
JYXi ssä o soitteessa http ://urn. filURN : IS BN :97 8 -9 5 | -3 9 -7 1 9 5 -3 .

FM Riina Turusen Suomen historian väitöskirjan Velka, vararikko ja tuomio. Konkurssí
ja sen merkitylrset 1800-luvun suomalaísissa kaupungeissa hyväksyminen. FM Turunen
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 1.12.2017. Vastaväittäjän, dosentti Antti Kuusterän
(Helsingin yliopisto) lausunto, professori Jari Ojalan kustoksen lausunto sekä
arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Turuselle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-95 1 -39-7256- 1 .

LIITTEET:

1. FM Johanna Hasu /vastaväittäjän lausunto (asia l2lliite l)
2. FM Johanna Hasu lkustoksen lausunto (asia l2läte2)
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3. FM Johanna Hasu /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus
arvolauseeksi (asia l2lläte 3)

4. FL Miika Kuha /vastaväittäjän lausunto (asia l2lläte 4)
5. FL Miika Kuha /lrustoksen lausunto (asia l2lliite 5)
6. FL Miika Kuha /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi

(asia l2lliite 6)
7. YTL Merja Rapeli /vastaväittäjåin lausunto (asial2lläte7)
8. YTL Merja Rapeli lkustoksen lausunto (asia 12lliite 8)
9. YTL Merja Rapeli /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia l2lläte 9)
10. FL Hellä Siekkinen /vastaväittäjän lausunto (asia 12lliite 10)
11. FL Hellä Siekkinen /kustoksen lausunto (asia \2lliite 11)
12.FL Hellä Siekkinen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia l2lllíte 12)
13. FM Sergio Tavares Filho /vastaväittäjän lausunto (asia 12lliite l3)
14. FM Sergio Tavares Filho /kustoksen lausunto (asia l2lläte 14)
15. FM Sergio Tavares Filho /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia I2lläte 15)
16. FM Riina Turunen /vastaväittäjän lausunto (asia l2lliite 16)
17. FM Riina Turunen /kustoksen lausunto (asial2lläte 17)
18. FM Riina Turunen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia I2lllite 18)

pÄÄrösruDorus:

Hyvfüsytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten
mukaisesti.

pÄÄrös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten
mukaisesti.

13. ILMOITUSASIAT

14. KOKOUKSENPAATTAMINEN

Dekaani päätti kokouksen kello I 1.38
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Jyväskyläs sä 13 .12.2017

Puheenjohtaja, dekaani

Kokouksen sihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö

Pöytäkirjan tarkastaja, opintopäällikkö

(-

Sokka


