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l. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan kutsu ko-
kouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja vähintään kolme arkipäi-
vää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käy-
vät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 18.01.2018.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen (kohta 2.3.1.) mukaan yliopiston hallin-
toelin on päätösvaltainery kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Johtosäännön 13 $:n mukaan dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.3.1..) mukaan mikäli pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyn, puheenjohtajana toimii palvelus-
vuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosijär-
jestys määräytyy syntymäajan mukaan (kohta L1).

Päätös:

- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirian tarkastamisesta päättäminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 4) mukaan monijäseni-
sessä hallintoelimessä tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei tarkasteta tule-
vassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ko-
kouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn ajan.
Asian niin vaatiessa pöytäkirjan tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. Hallin-
toelin voi päättää myös muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja.

Päätösehdotus:
- Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi tiedekuntaneuvoston koko toimikaudeksi vuosiksi
2018-2021, hallintopäällikkö Riitta Sokka ja opintopäällikkö Maija Pöyhönen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan tiedekunta-
neuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa tiedekuntaneu-
vosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole ko-
kouskutsussa mainittu.

Päätös:
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- Hyväksyttiin.

4. Valtio-opin apulaisprofessorin (tenure track) valinta

Vireille 22.2.2017

Rehtori on 24.1.2017 tekemällään päätöksellä antanut luvan valtio-opin apulaisprofessorin
(tenure track) tehtäv¿in täyttöprosessin aloittamiseksi. Tehtävä suunniteltiin täytettäväksi
1'.8.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Hakuilmoituksen mukaan erityisen ansioitunut ja
kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtäväåin edel-
lyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä.

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle.

Jyaäskylän yliopiston johtosäännön (1.1.12.20L3) 13 fi:n mukaan dekaanin tehtäatinä on nimetä professorin

tehtäaätin toistaiseksi otettaessø aøImisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajøna toimü dekaøni.

Dekaani on 26.1...2017 nimennyt valmisteluryhmään laitoksen johtaja professori Mika
Ojakankaaru professori Pekka Korhosen ja professori Marjo Kurosen. Dekaani toimii pu-
heenjohtajana ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä on laa-
tinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi.

Hakuaika päättyi 14.5.2017. Tehtävään saapui määräaikaan mennessä yhteensä 33 hake-
musta. Tehtävää hakivat:
Altinkas, Evren
Auvinen, Tero
Helo, Ari
Holmila, Matti
Häkkineru Teemu
Imre, Robert

Jakonen, Mikko
Kecir, Salim
Klymenko, Lina
Koivusalo, Markku
Korvela, Paul-Erik
Kulovaara, Kari
Malkopoulou, Anthoula
Mäkinen, Sirke
Mäkinen, Katja
Nyyssönery Heino
Palonery Emilia
Pankakoski, Timo
Penny, Richard
Ptozorov, Sergei
Ronkainery Jussi
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Roshchirç Evgeny
Rozen-Bakher, Ziva
Sajev4 Maurizio
Sakamoto, Takayuki
Siisiäineru Lauri
Sorsa, Ville-Pekka
Szíics,Zoltétn Gábor
Tasic, Mirko
Tilli, Jouni
Velasco, ]esus
Wiesner, Claudia ja
Vuori, Juha.

Yliopiston johtosäännön 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin teh-
tävään ottamisessa.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä asiantunti-
jalta. Tarvittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat, joiden osalta toteutetaan asi-
antuntijamenettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa kysymykseen tule-
viin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä osoittamaan ensi sijassa
hakijalta puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan ulkopuolelle jäämiseen.

Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla ulkomaalaisia,
ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon muun
ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuoli-
suutta.

Dekaani pyytääasiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon ha-
kijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät lausunnossaan
3-5 hakijaa jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen tehtävää täytet-
täessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa myös yhteislau-
sunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Valmisteluryhmä valitsi kokouksessaan 30.5.2017 seuraavat seitsemän hakijaa asiantun-
tija-arviointiin:
Imre, Robert
Malkopoulou, Anthoula
Prozorov, Sergei
Roshchiry Evgeny
Siisiäineru Lauri
Wiesner, Claudia ja
Vuori, ]uha.

Valmisteluryhmä on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on1..6.2017 valinnut asi-
antuntijoiksi professori Linus Hagströmin (Försvarshögskolary Ruotsi) ja professori Mit-
chell Deanin (Copenhagen Business School, Tanska) suostumuksensa mukaisesti.
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Asiantuntijalausuntojen saapumisen jälkeen henkilökohtaiseen haastatteluun valittiin
seuraavat hakijat:
Prozotov, Sergei

Siisiäinen, Lauri
Wiesner, Claudia ja
Vuori, Juha.

Opetusnäytteet ja haastattelut järjestettän21JJ,O.2017 ja30.1,0.2017. Opetusnäytteistä annet-
tiin hakijoille seuraavat arvosanat:
P r ozor ov, Sergei: küt ett äp ä

Siisiäineru Lauri: tyy dy ttäa ä

Wiesner, Claudia: kütettävä ja
Vuori, Juha: kütettäa ä.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (L7.12.2015) mukaan apulaisprofessorin tehtävään henkilön
ottaa rehtori dekaanin esityksestä ja ennen esitystään dekaanin tulee kuulla tiedekuntaneuvostoa.

Professorin pysyvään tehtävään ottamisesta päättää rehtori tiedekuntaneuvoston esityksestä.

Hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojerç opetusnäytteiden ja haastattelujen perus-
teella esitetään toistaiseksi voimassa olevaan valtio-opin professorin tehtävään valitta-
vaksi YTT Sergei Prozorovia.

Liitteet:
- Täyttösuunnitelma (asia 4 I läte 1)

- Muistio asiantuntijamenettelyyn valinnasta (asia 4 lläte2)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liitteet 3 jaa)
- Muistio tehtävään esitettävästä henkilöstä (asia 4 / liite 5)

Päätösehdotus:
- Todetaan hakijat.
- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Esitetään rehtorille toistaiseksi voimassa olevaan valtio-opin professorin tehtävään

otettavaksi YTT Sergei Prozorovia.

Päätös:

- Todettiin hakijat.
- Todettiinasiantuntijalausunnot.
- Päätettiin esittää rehtorille toistaiseksi voimassa olevaan valtio-opin professorin tehtä-

vään otettavaksi YTT Sergei Prozorovia.
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5. Sosiaalityön yliopistonlehtorin valinta

Vireille 24.1..20\8

Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävä on sijoitettu yhteiskuntatieteiden ja filosofian lai-
tokseen. Tehtävä suunniteltiin täytettäväksi 1,.1".2018 alkaen toistaiseksi.

Tehtävään saapui määräaikaanl7.9.2017 mennessä 10 hakemusta. Tehtävää hakivat:
Aro, Mikko
Autonen-Vaaraniemi, Leena
Huang, Frank
Itäpuisto, Maritta
Kallinen, Kati
Kannasoja Sirpa
Kantola, Heli Tuulia
Lundbom, Pia
Mänttäri-van der Kuip, Maija-Reetta ja
Penalva, Jose

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa sekä siihen sisältyvien ohjeiden mukaan (17.12.2015) hakijoi-
den ansioita arvioitaessa tulee käyttää vähintään yhtä ulkopuolista arvioijaa. Mikäli pätevyys on
kiistatta osoitettavissa (esimerkiksi aikaisempien arviointien avulla), voidaan korkeintaan kaksi-
vuotiseen tehtävään kiinnittää myös ilman arviointia.

Hakemusten arviointiin osallistuivat laitoksen johtaja Mika Ojakangas, professori Marjo
Kuronen ja professori Kati Närhi.

Asiantuntija-arviointiin valittiin seuraavat 5 hakijaa:
Aro, Mikko
Autonen-Vaaraniemi, Leena
Kallinerç Kati
Kannasoja Sirpa ja
Mänttäri-van der Kuip, Maija-Reetta.

Kati Kallinen peruutti hakemuksensa 229 .2017

Asiantuntijoiksi kutsuttiin professori (ma.) Heli Valokivi (Lapin yliopisto) ja yliopiston-
lehtori Erja Saurama (Helsingin yliopisto) suostumuksensa mukaisesti.

Asiantuntijalausuntojen saapumisen jälkeen henkilökohtaiseen haastatteluun ja opetus-
näytettä antamaan valittiin
Autonen-Vaaraniemi, Leena ja
Mänttäri-van der Kuip, Maija-Reetta.

Haastattelut ja Autonen-Vaaraniemen opetusnäyte järjestettiin 20.12.2017. Autonen-
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Vaaraniemelle annettiin opefusnäytteestä arvosana hyaä. Dekaani vapautti Mänttäri-van
der Kuipin opetusnäytteestä, sillä hän on antanut opetusnäytteen 5.6.2017 arvosanalla erin-
omøinen.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) mukaan yliopistonlehtorin tehtävään tois-
taiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee
kuulla tiedekuntaneuvostoa.

Hakemusasiakirjojery asiantuntijalausuntojery opetLlsnäytteiden ja haastattelujen perus-
teella esitetään toistaiseksi voimassa olevaan sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään va-
littavaksi YTT Maija-Reetta Mänttäri-van der Kuipia.

Liitteet:
- Muistio asiantuntija-arviointiin valittavista henkilöistä (asia 5 / liite 1)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 5 / liite 2 ja3)
- Muistio tehtävään esitettävästä henkilöstä (asia 5 / liite 4)

Päätösehdotus:
- Todetaan hakijat.
- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Keskustellaan sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävään täyttämiseen kuuluvista asi-

oista.

Päätös:

- Todettiin hakijat.
- Todettiinasiantuntijalausunnot.
- Keskusteltiin tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista.

Sirpa Kannasoja jääväsi itsensä eikä oltut läsnä asian käsittelyn aikana.

6. Arviointimenettely tutkijan uramallissa etenemisestä, FT Olli-Pekka Moisio

Vireille 6.9.2017

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

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.201,1) mukaan fyväskylän yliopisto käyttää neliportaisen tut-
kijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran ennustettavuutta luomalla
tehtäviä joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan poikkeuksellisen hyvien ansioiden pe-
rusteella vakinaistaa tai siirtää toiseen määräaikaiseen tai vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon
perustuen yliopiston asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti.
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Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ja ohjausansioita sekä 3)
muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen an-
siokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-alueista.

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

FT Olli-Pekka Moision määräaikainen filosofian yliopistonlehtorin työsuhde päättyy
31'.12.201'8. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas on esittänyt
arviointimenettelyn käynnistämistä ja dekaani Minna-Riitta Luukka on hyväksynyt esityk-
sen.

Asiantuntijoiksi kutsuttiin professori Eerik Lagerspetz (Turun yliopisto) ja Veli-Matti Värri
(Tampereen yliopisto) suostumuksensa mukaisesti.

FT Olli-Pekka Moisiolta pyydettiin arviointia varten seuraavat materiaalit:
- Ansioluettelo (CV)
- fulkaisuluettelo
- Selvitys pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista sisältäen tiedot
- aiemminannefuistaopetusnäytteistä
- 10 julkaisua

Molemmat asiantuntijat puoltavat FT Olti-Pekka Moision ottamista toistaiseksi voimassa ole-
vaan filosofian yliopistonlehtorin tehtävään.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) mukaan yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi
ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee kuulla tiede-
kuntaneuvostoa.

Moisio antoi opetusnäytteen 18.12.2017 ja se arvioitiin arvosanalla hyaä.

Materiaaliery asiantuntijoiden lausuntojen ja opetusnäytteen perusteella esitetään FT
Olli-Pekka Moision ottamista toistaiseksi voimassa olevaan filosofian yliopistonlehtorin
tehtävään.

Liitteet:
- FT Moision materiaalit ilman julkaisuja (asia 6 / liite 1)

- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 6 / liite 2 jaZ)

Päätösehdotus:
- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Keskustellaan filosofian yliopistonlehtorin tehtävään täyttämiseen kuuluvista

asioista.
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Päätös:

- Todettiinasiantuntijalausunnot.
- Keskusteltiin tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista.

7. Tiedekuntaneuvoston ulkopuoliset iäsenet

Vireille 22.1'1..2017

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (la $) mukaan tiedekuntaneuvostojen tulee lisäksi kutsua jäsenikseen
kaksi suostumuksensa antanutta ulkopuolista jäsentä. Toinen ulkopuolisista jäsenistä voi olla yliopiston si-
sältä toisesta tiedekunnasta tai erillislaitoksesta. Ulkopuolisilla jäsenillä ei ole henkilökohtaisia varajäseniä.
Tiedekuntaneuvoston ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntaneuvostoon valittujen yliopiston sisäis-
ten jäsenten esityksestä. Ulkopuoliset jäsenet ovat tiedekuntaneuvostoissa neuvoa antavassa, ei äänivaltai-
sessa roolissa.

Tiedekuntaneuvoston ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntaneuvostoon valittujen yliopiston sisäis-
ten jäsenten esityksestä.

Tiedekuntaneuvosto päätti järjestäytymiskokouksessaan 22.11,.2017 pyytäähyvin alkaneen
yhteistyön vuoksi aiemman tiedekuntaneuvoston ulkopuolisten jäsenterç Normaalikoulun
rehtori Pekka Ruuskasen ja sanomalehti Keskisuomalaisen pääkirjoitustoimittaja Anita Kär-
jen suostumusta jatkaa tiedekuntaneuvoston ulkopuolisina jäseninä myös kaudella 2018-
2021,. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävässä jatkamiseen.

Päätösehdotus:
Esitetään rehtorille tiedekuntaneuvoston ulkopuoliksi jäseniksi Normaalikoulun reh-
tori Pekka Ruuskasta ja sanomalehti Keskisuomalaisen pääkirjoitustoimittaja Anita
Kärkeä.

Päätös:

Päätettiin esittää rehtorille tiedekuntaneuvoston ulkopuolisiksi jäseniksi Normaali-
koulun rehtori Pekka Ruuskasta ja sanomalehti Keskisuomalaisen pääkirjoitustoimit-
taja Anita Kärkeä.

8. Delegointipäätös tiedekuntaneuvostolta dekaanille kaudella L.1".20Lç3'1,.12.202'1, (väi-
töskirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten tarkastusprosesseihin liittyvät päätökset)

Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on (14 $) määrätä väitöskirjojen
ja lisensiaattitutkimusten esitarkastaja! tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset
tarkastajien lausuntojen perusteella. Tiedekuntaneuvosto voi tilapäisesti siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja
ratkaistavaksi edellä tarkoitettuja asioita.
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Tiedekuntaneuvosto kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa lukuun otta-
matta kesäaikaa jolloin kokousten välillä on pidempi tauko. Erityisistä syistä voi olla perus-
teltua että dekaani voi tiedekuntaneuvoston kokousrytmiä täydentäen määrätä esitarkastajat
väitöskirjatöille, myöntää väittelyluvan esitarkastajien lausuntojen perusteella päattaä väi-
töstilaisuudesta sekä arvostella väitöskirjat tarkastajien lausuntojen perusteella ja vastaavasti
määrätä tarkastajat lisensiaatintutkimuksille sekä arvostella lisensiaatintutkimukset tarkasta-
jien lausuntojen perusteella. Erityisesti edellä mainittujen päätösten delegointi on perusteltua
silloin kun tiedekuntaneuvoston kokousten vätillä on pidempi tauko (esimerkiksi kesän ai-
kana) tai kun opinnäytetyön tarkasfusprosessi on perusteltua saada päätökseen tai seuraa-
vaan vaiheeseen ennen tiedekuntaneuvoston seuraavaa kokousta (esimerkiksi joulukuussa).

Päätösehdotus:

Siirretään dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi esitarkastajien nimeäminen väitös-
kirjatöille, väittelyluvan myöntäminery väitöstilaisuudesta päättäminery väitöskirjan
arvostelu tarkastajien lausuntojen perusteella sekä lisensiaatintutkimuksen tarkasta-
jien määrääminen ja lisensiaatintutkimuksen arvostelu tarkastajien lausuntojen perus-
teella tilapäisesti tiedekuntaneuvoston kokousrytmiä täydentäen silloin kun se tarkas-
tusprosessin kulun kannalta on perusteltua. Todetaan, että tiedekuntaneuvoston dele-
gointipäätös koskee kautta 1.1,.201,8 - 31..12.2021..

Päätös:

- Päätettiinesityksenmukaisesti.

9. Esitarkastajien määrääminen (Arentshorst, Horil4 Konttinen, Rissanen, Berndtson)

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esitarkas-
tajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakäsikirjoitukselle vä-
hintään 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 esitarkas-
tajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkas-
tajista tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että MAHans Arentshorstin
filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen Perspectíaes on Freedom esitarkastajina tulisivat toimi-
maan øssocíøte professor Robin Celikøtes (Universiteit van Amsterdam) ja research associøte, PhD
WimWeymans (Katholieke universiteit te Leuvery KU Leuven). Tutkimuksen pääohjaajina
ovat toimineet professori Mikko Yrjönsuuri ja professori Bert van den Brink (Utrecht Univer-
sity). Muina ohjaajina ovat toimineet professori Arto Laitinen (Tampereen yliopisto) ja Joel
Anderson (Utrecht University).

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, ettäFMTessaHorilan viestinnän
väitöskirjakäsikirjoituksenVuoroaøikutusosaømisen yhteisyys työelämän tümeissä esitarkastajina



11

tulisivat toimimaan proþssori Pelckø Isotølus (Tampereen yliopisto) jalehtori, FT EmmøKostiøí-
nen (lyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta / oKL). Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Maarit Valo ja toisena ohjaajana lehtori, FT Tarja Valko-
nen.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Mia Halonen ehdottaa että FM MünKonttisen sovel-
tavan kielitieteen (soveltavan kielentutkimuksen keskus) väitöskirjakäsikirjoituksen Students
øt the core of English-medium instruction: reseørch on internøtíonal mnster's degree students' study
pøths and the role of academic English and literncies esitarkastajina tulisivat toimima anprofessori
Anne Holmen (University of Copenhagen) ja EdD, dosentti Tuula Lehtonen (Helsingin yli-
opisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut johtaja Peppi Taalas ja toisena ohjaajana yli-
opistotutkija Mia Halonen.

Oppiaineen pääedustaja lehtori Raija Vainio ehdottaa, että FL Mikø Rissøsen latinan kielen
väitöskirjakäsikirjoituksen Suden uskonnollinen nsemø øntíikin Roomøssø esitarkastajina tulisivat
toimimaan professorí Mikø Køjøaø (Helsingin yliopisto) jayliopistotutkija, dosenttí Møijøstinø
Kahlos (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajanaon toiminut lehtori Raija Vainio ja
toisena ohjaajana dosentti Anne Helttula.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2017 FM Petri Berndtsonitn filosofian
väitöskirjakäsikirjoituksenPhenomenological Ontology of Breøthing: The Phenomenologico-Onto-
logical Interpretøtion of the Børbaric Conaiction of We Breathe Air and ø New Phitosophícøt Princþle
of Silence of Breøth, Abyss of Yøwn esitarkastajiksi professori emerítus PøtrickBurken (Gonzaga
University) japrofessori Glen Mazisin (Pennsylvania State University). Professori Glen Mazis
ilmoitti 4.1.2018, ettei hän henkilökohtaisten syiden vuoksi pystykään toimimaan esitarkasta-
jana. Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että professori Glen
Mazisin tilalle nimettäisiin esitarkastajaksi professori Edwørd Casey (Stony Brooks University,
USA). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori sara Heinämaa.

Päätösehdotus:
- Hyväksytäänehdotuksenmukaisesti.

Päätös:

- Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10. Väittelyluvan myöntäminen (Seppälä)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden (humanistis-yh-
teiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa tehtävän saamisesta joko yh-
dessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julki-
seen tarkastukseen tai sen epäämistä. Esitarkastajan ehdotus luvan myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Yliopis-
tolain (44 $) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väitte-
lyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto.
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Tiedekunta hyväksyi 18.10.2017 FM lørmo Seppälän taloushistorian väitöskirjakäsikirjoituksen
Institutionøl perspectives on retøiling: Rethinking the ndoption of lnrge-scøle retailing in Finlønd esi-
tarkastajiksi professori Behlül Llsdikenin (Sabanci University) ja researcher II, PhD Espen Ekbergin
(Handelshøyskolen BI). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Seppälälle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
Esitarkastajien lausunnot/FM Jarmo Seppätä (asia 10 /liite 1)

Päätösehdotus:
- Myönnetääin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella

Päätös

Myönnettiin väittelylupa.

L1. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Iohnson, Omokaro, pennanen, Seppälä)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkastustilaisuu-
teen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori tai tohtorin tutkinnon suoritta-
nut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjänijien päätoimen on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopis-
tossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuk-
sensa vastaväittäjän/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa Jyväskylän yliopis-
toon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäiälttiedekunnan väittelyohjeisiin ja pitää huolta, että erityi-
sesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään Jyväskylän yliopiston väitöskäytänteisiin ja käytössä oleviin ar-
vosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnary joka tekee tiede-
kuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekun-
taneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että tiedekunnassa väitöskirjan arvostelussa esityksen väitöskirjan
arvioinnista tekee arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä: vastaväittäjä, op-
piaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiainetta edustaa arviointilautakunnassa oppiaineen pääedustaja
tai hänen ehdottamansa laitoksen edustaja. Arviointilautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskir-
jan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilautakuntaan. Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen
edustaja.

Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun päätetään väitöstilai-
suudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja professori Outi Fingerroos ehdottaa, että FM Seijø lohnsonín etnolo-
gian väitöskirjan I den folkligø modedräktens fotspår. Bondekainnors aälstånd, stlillning och mode-
medaetenhet i Gamløkørleby socken 1,740-L800 tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 9. maalis-
kuuta 2018 klo 12 salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, FT, dosentti pia
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Olsson (Helsingin yliopisto) ja kustoks enaprofessori Outi Fingerroos.Lupa väitöskirjan julkiseen
tarkasfu kseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 1.5. 1 1. 2017 .

Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa, että arviointilautakuntaan ni-
metään vastaväittäiä, yliopistonlehtori, FT, dosenttí Piø Olsson, økøtemiatutkijø, dosentti lnri Eilolø
(pj.) ja tutkijatohtori, FT Arjn Turunen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Outi
Fingerroos ja toisena ohjaajana professori emerita pirjo Korkiakangas.

Oppiaineen pääedustaja professori Tiina Silvasti ehdottaa, ettaYTM Azewønre Bened.icta Omo-
køron yhteiskuntapolitiikan väitöskirjan Moaing Forward Sustøinøbility: Møterial ønd Sociøl Con-
ditions of Electronic Wøste Mønngement in Nigeria tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 24. maa-
liskuuta 2018 klo 12 salissa Caia että vastaväittäjänä toimii assistant professor, PhD Sørnh A.
Moore (University of Wisconsin-Madison) ja kustoksen a økatemiøtutkijø SøkøriTøipale.Lupa väi-
töskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin dekaanin päätöksenä15.12.2017.

Oppiaineen pääedustaja professori Tiina Silvasti ehdottaa, että arviointilautakuntaan nime-
tään vastaväittäjä, øssistønt proþssor, PhD Sørøh A. Moore, professori Tüna Sitaøsti (pj.) japrofessori
Tøpio Litmønen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut akatemiatutkija Sakari Taipale ja toi-
sena ohjaajana professori emerita Maria Järvelä.

Oppiaineen pääedustaja professori Maarit Valo ehdottaa, ettäFMEaelünøPennøsenviestinnän
väitöskirjan Hallinnollinen rtuoroaaikutus sairaaløtyöyhteisössø tarkastustilaisuus pidetään per-
jantaina 6. huhtikuuta2}lS klo 12 salissa 5212 jaettä vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, FT,
dosentti Tuulø-Riíttø Välikoski (Tampereen yliopisto) ja kustoksen a yliopístonlehtori, FT Leenø
Mikkola' Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin dekaanin päätöksenä
19.12.2017.

Oppiaineen pääedustaja, proÍessori Maarit Valo ehdottaa, että arviointilautakuntaan nimetään
vastaväittäiä, yliopistonlehtori, FT, dosentti Tuulø-Ríittø Välikoski, professorí Maørit Vato (pj.) ja yli-
opistonlehtori, FT Mnrko Sütonen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori, FT
Leena Mikkola ja toisena ohjaajana lehtori, FT Tarja valkonen.

Oppiaineen pääedustaja, professori juha-Antti Lamberg ehdottaa, että FM lørmo Seppälän ta-
loushistorian väitöskirjan Institutionøl perspectiaes on retøiling: Rethinking the ødoption of lørge-
scøle retøiling in Finland tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 13. huhtikuuta 2018 klo 12 sa-
lissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii researcher II, PhD Espen Ekberg (Handelshøyskolen BI)
ja kustoksena professori luhø-Antti Lømberg. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myön-
nettiin tiedekuntaneuvoston kokouks ess a 24.1..2018.

Oppiaineen pääedustaja, professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäiä, reseørcher II, PhD Espen Ekberg, yliopistotutkija HeIí Valtonen (pj.) ja pro-
fessori Kimmo Aløioutsiitirai.Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Juha-Antti Lam-
berg ja toisena ohjaajana professori Jari Ojala.
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Päätösehdotus:

- Päätetäänehdotuksenmukaisesti.

Päätös:

- Päätettiinehdotuksenmukaisesti.

12. Ilmoitusasiat

13. Kokouksen päättäminen
- Dekaani päätti kokouksen kello 11.27

Jyväskylässä 18. 1.2018
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