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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 arki-
päivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta
käyvät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 15.02.2018.

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
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyo puheenjohtajana toimii palve-
lusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosi-
järjestys mätuàytyy syntymäajan mukaan (kohta 11).

Päätös:

- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. 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 asiary jota ei ole ko-
kouskutsussa mainittu.

Päätös:

- Hyväksyttiin.

3. Suomalaisen viittomakielen professorin tehtävä

Vireille 21.2.2018

Rehtori on 25.1".2018 hyväksynyt dekaanin esityksen suomalaisen viittomakielen apu-
laisprofessorin (tenure track) tai professorin tehtävän täyttämiseksi.

Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.



Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä profes-
sorin tehtävään toistaiseksi otettaessa ja apulaisprofessorin tehtävään otettaessa valmisteluryhmä.
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.

Dekaani on nimennyt valmisteluryhmään laitoksen johtaja professori Mika Lähteenmä-
ery professori Hannele Dufvan ja professori Arja Piirainen-Marshin. Dekaani toimii pu-
heenjohtajana ja sihteerinä toimii hallintopäätlikkö Riitta Sokka.

Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta tiede-
kuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa17.12.2015, kohta 6.2.)

Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi.

Liitteet:
Suomalaisen viittomakielen apulaisprofessorin (tenure track) tai professorin tehtävän
täyttösuunnitelma (Asia 3 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Keskustellaan tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän ko-

koonpanosta
- Hyväksytään valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttä-

miseksi.

Päätös:

- Keskusteltiin.
- Hyväksyttiin valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttämisek-

si.

4. PhD Frank Möllerin hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 21.2.2018

PhD Frank Möller on jättänyt 29.11..2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle
anomuksery että hänelle myönnettäisiin valtio-opin, erityisalana kansainväliset suhteet,
rauha ja konfliktitutkimus dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilöl-
le, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaary julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäi-
seen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää do-
sentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekuntaneu-
voston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Erityi-
sesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja
yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. (Rehtorin ohje 15.3.2010)
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Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista väi-
töskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itsenäi-
seen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arviointeja.
Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyy-
destä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Frank Möllerin kiinnittämistä yliopistoon
opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Dosentuurin tutkimusalana on valtio-oppi, erityisalana kansainväliset suhteet, rauha ja
konfliktitutkimus ja se on laitoksen tutkimusstrategian pääsuuntauksiin yhteensopiva.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos esittää että yliopiston ulkopuolisina asiantunti-
joina toimisivat Alexander Spencer (Otto-von-Guericke-Universität) ja Roland Bleiker
(University of Queensland).

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.

Liitteet:
- PhD Frank Möllerin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia a lläte2)

Päätösehdotus:
- Todetaan, että valtio-opin dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoi-

tuksenmukainen.
- Hyväksytään asiantuntijoiksi Alexander Spencer (Otto-von-Guericke-Universität) ja

Roland Bleiker (University of Queensland).
- Esitetääru että PhD Frank Möller antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämiseksi.

Todetaary että dosentuurien opefusnäytteet arvioi laitoksen johtajan kokoama arvioin-
tiryhmä.

Päätös:

- Todettiin.
- Hyväksyttiinasiantuntijat.
- Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5. YTT Lauri Siisiäisen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 21..2.2018

YTT Lauri Siisiäinen on jättänyt 22.6.2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle
anomuksery että hänelle myönnettäisiin valtio-opin dosentin arvo.
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Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilöl-
le, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaary julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäi-
seen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää do-
sentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekuntaneu-
voston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Erityi-
sesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja
yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. (Rehtorin ohje 15.3.2010)

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista väi-
töskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itsenäi-
seen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arviointeja.
Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyy-
destä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Lauri Siisiäisen kiinnittämistä yliopistoon
opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Dosentuurin tutkimusalana on valtio-oppi ja se on laitoksen tutkimusstrategian pääsuun-
tauksiin yhteensopiva.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantunti-
joina toimisivat professori Julian Reid (Lapin yliopisto) ja professori Ilpo Helén (Itä-
Suomen yliopisto).

Hakijan tulee antaa opetusnäyte

Liitteet:
- YTT Lauri Siisiäisen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 5 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 5 lIäte2)

Päätösehdotus:
- Todetaary että valtio-opin dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoi-

tuksenmukainen.
- Hyväksytään asiantuntijoiksi professori julian Reid (Lapin yliopisto) ja professori Ilpo

Helén (Itä-Suomen yliopisto).
- Esitetään, että YTT Lauri Siisiäinen antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntä-

miseksi. Todetaan, että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen johtajan kokoama
arviointiryhmä.

Päätös:

- Todettiin.
- Hyväksyttiinasiantuntijat.
- Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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6. Vuosiraporfiti20lT

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä tiedekunnan
toimintakertomus ja päättää toimenpiteisti joihin toimintakertomus antaa aihetta.

Aiempina vuosina tiedekunnissa laadittiin johtosäännössä mainitfu toimintakertomus,
joka on kirjanpitolain mukainen yliopiston tilinpäätöksen osa. Toimintakertomuksessa
tiedekunta antoi tiedot toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista, arvioi mer-
kittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä tulosta ja taloudellista asemaa.

Vuonna 201,6 strategisen kehittämisen yksikkö alkoi kehittää uudenmallista vuosiraport-
tia. Uusi vuosiraportti otettiin käyttöön vuotta 2017 koskevassa raportoinnissa ja aiemmin
tehtyä toimintakertomusta ei ole tiedekuntatasolla laadittu enää vuoden 20L5 jälkeen.

Strategisen kehittämisen yksikön saatekirjeen mukaan uusi "vuosiraportti tukee rehto-
raattia, tiedekuntia, laitoksia ja erillislaitoksia johtamisessa ja palvelee näin koko yliopis-
ton tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Raportointi kytkeytyy rehtorin ja yksiköiden väli-
siin kevään 20L8 tulosneuvotteluihin. Strategisen kehittämisen tiedontuotannon tiimi (da-
tatiimi) tuottaa yksikön tiedot valmiiksi tiedekunnille lähetettävään asiakirjapohjaan.
Tiedekunnan tehtäväksi jää tehdä aineistosta päätelmät ja kirjata ne raporttiin. Yksikkö
voi täydentää vuosiraporttia myös laadullisella tiedolla (esimerkkinä henkilöstön saamat
merkittävät tunnustukset)."

Liitteet:
- Vuosiraportti 2017 ilman liitetietoja (asia 6 / liite 1)

- Vuosiraportin 2017lätetiedot (asia 6 Iläte2)

Päätösehdotus:
- Keskustellaanvuosiraporttsta2}lT
- Hyväksytäänvuosiraportti2}l7

Päätös:

- Keskusteltiin.
- Hyväksyttiin.

7. Esitykset koulutuksen perustamiseksi / määräajaksi perustetut kansainväliset maiste-
riohjelmat

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (5 $) mukaan rehtorin päättää tiedekuntaa kuultuaan tutkin-
toon johtavan ohjelman perustamisesta tai lakkauttamisesta silloiry kun perustaminen tai lakkautta-
minen ei muuta yliopiston koulutusvastuuta. ]os tutkintoon johtava ohjelma lakkautetaary yliopiston
tulee järjestää sen opiskelun aloittaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kesken olevat opinnot
loppuun kohtuullisen ajan kuluessa. Siirtymäkauden pituudesta ja järjestelyistä päättää rehtori.
Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä tiedekunnassa an-
nettavaa koulutusta koskevia esityksiä ja aloitteita.



Jyväskylän yliopiston kansainväliset maisteriohjelmat arvioitiin 2013-201,4. Arviointia
seurasi sisäisen arvioinnin prosessi, jonka tuloksena rehtori päätti 10.5.201,6 perustaa
määräajaksi seuraavat ohjelmat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alalle
(alla myös päätöksessä esitetyt ehdotukset ohjelmien kehittämisestä):

o Applied Language Studies for the Changing Society
o InterculturalCommunication

' tiedekunnan tulee muodostaa edellä mainituista ohjelmista yksi yhte-
näinen kokonaisuus

o Cultural Policy

' tiedekunnan fulee täsmentää ohjelman asemaa ja roolia osana uuta tie-
dekuntaa ja päättää toteutetaanko ohjelman opetus jatkossa suomen vai
englannin kielellä

o Development and International Cooperation
. tiedekunnan tulee täsmentää ja vahvistaa ohjelman monitieteistä suun-

tautumista tiedekunnan sisällä sekä erityisesti kasvatustieteiden tiede-
kunnan kanssa

Samalla päätöksellä rehtori lakkautti Music, Mind and Technology ja Music Therapy -
maisteriohjelmat. Tiedekunta voi rehtorin päätöksen mukaan jatkaa niiden toimintaa
suomenkielisinä ohjelmina. Mahdollisen uuden koulutuksen suunnittelu tällä alueella
on kesken.

Rehtorin päätti edellä mainittujen määräajaksi perustettujen ohjelmien uudelleenarvi-
oinnin tehtäväksi kevään 2018 aikana.
Määräaikaisten ohjelmien arviointia ja valmistelua uusista perustettavista ohjelmista on
tehty laitoksilla sekä laitosten ja tiedekuntien yhteistyönä. Historian ja etnologian laitos,
kieli- ja viestintätieteiden laitos sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ehdottavat
perustettavaksi seuraavat ohjelmat

o Master's degree Programme in LanglJage, Globalization and Intercultural
Communication (englanninkielinen maisteriohjelma)

. kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ohjelma

. korvaa aiemmat Applied Language Studies for the Changing Society ja
Intercultural Communication -ohjelmat, jotka esitetään samalla lakkau-
tettaviksi

o Master's degree programme in Development, Education and International Co-
operation (englanninkielinen maisteriohjelma)

. humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden ja

psykologian tiedekunnan yhteinen ohjelma, koordinointi yhteiskuntatie-
teiden ja filosofian laitoksella

. korvaa aiemman Development and International Cooperation
ohjelmary jota samalla esitetään lakkautettavaksi

o Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Etnologian, antropologian ja
kulttuuripolitiikan tutkinto-ohjelma

¡ suomenkielinenohjelma
. historian ja etnologian laitoksen ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian lai-

toksen yhteinen ohjelm4 koordinointi historian ja etnologian laitoksella
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korvaa aiemmat etnologian ja antropologian tutkinto-ohjelmat kulttuu-
ripolitiikan maisteriohjelman sekä Cultural Policy -maisteriohjelman,
joita esitetään lakkautettaviksi

Aiempien ohjelmien lakkauttamiseen liittyvät siirtymäaikoja ja niiden järjestellä kos-
kevat ehdotukset sekä opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä perustettaviin uusiin oh-
jelmiin valmistellaan rehtorin päätettäväksi erikseen uusien ohjelmien opetussuunni-
telmatyön yhteydessä. Todetaan, että Cultural Policy ja Development and International
Cooperation -ohjelmiin ei oteta uusia opiskelijoita vuonna 2018, mutta muihin ohjel-
miin hyväksytään uusia opiskelijoita aloittamaan opinnot syksyllä 2018. Todetaan edel-
leery että ehdotus Master's degree programme in Developmen! Education and Interna-
tional Cooperation -ohjelman perustamisesta käsitellään myös kasvatustieteiden ja
psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. Koulutusneuvosto käsittelee ehdo-
tukset uusien ohjelmien perustamisesta kokouksessaan 12.3.2018 ja rehtori päättää oh-
jelmista maaliskuussa. Tämän jälkeen valmistellaan ehdotukset aloituspaikoista ohjel-
miin 2019 ja varsinaiset opetussuunnitelmat.

Liitteet:
- Ehdotus Master's degree Programme in Language, Globalization and Interculfural

Communication -ohjelman perustamiseksi (asia7 / liite 1)

- Ehdotus Master's degree programme in Development, Education and International
Cooperation -ohjelman perustamiseksi (asia7 I liíte 2)

- Ehdotus Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Etnologiary antropologian
ja kulttuuripolitiikan tutkinto-ohjelma -ohjelman perustamiseksi (asia 7 ILäte3)

Päätösehdotus:
- Esitetään rehtorille ohjelmien

o Master's degree Programme in Language, Globalization and Interculfural
Communication

o Master's degree programme in Development, Education and International Co-
operation

o Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Etnologian, antropologian ja
kulttuuripolitiikan tutkinto-ohjelma

perustamista sitery että ohjelmiin voidaan valita uusia opiskelijoita vuonna 2019.
- Esitetään rehtorille edelleen aiempien

o Applied Language Studies for the Changing Society -maisteriohjelman
o Interculfural Communication -maisteriohjelman
o Development and International Cooperation -maisteriohjelman
o etnologian ja antropologian tutkinto-ohjelman
o kulttuuripolitiikan maisteriohjelman
o CulturalPolicy-maisteriohjelman

lakkauttamista. Todetaan, että lakkauttamiseen liittyvät siirtymäaikoja ja niiden jär-
jestellä koskevat ehdotukset sekä opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä perustetta-
viin uusiin ohjelmiin valmistellaan rehtorin päätettäväksi erikseen uusien ohjelmien
opetussuunnitelmatyön yhteydessä.
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Päätös:

- Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Todettiin lisäksi, että lopullinen esitys tutkinto-
ohjelmien aloituspaikoista tehdään ja opetussuunnitelmista päätetään koulutusten pe-
rustamisen jälkeen.

8. Esitys koulutuksen perustamiseksi / turvallisuuden ja strategisen analyysin maiste-
riohjelma

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (5 $) mukaan rehtorin päättää tiedekuntaa kuultuaan tutkin-
toon johtavan ohjelman perustamisesta tai lakkauttamisesta silloin, kun perustaminen tai lakkautta-
minen ei muuta yliopiston koulutusvastuuta. Jos tutkintoon johtava ohjelma lakkautetaary yliopiston
tulee järjestää sen opiskelun aloittaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kesken olevat opinnot
loppuun kohtuullisen ajan kuluessa. Siirtymäkauden pituudesta ja järjestelyistä päättää rehtori.

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä tiedekunnassa an-
nettavaa koulutusta koskevia esityksiä ja aloitteita.

Yliopistossa on valmisteltu uuden turvallisuuden ja strategisen analyysin maisterioh-
jelman perustamista. Maisteriohjelma on suunniteltu informaatioteknologian tiedekun-
nan ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiseksi monitieteiseksi ohjel-
maksi, jonka vastuutiedekuntana olisi informaatioteknologian tiedekunta ja ohjelma si-
joittuisi tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen ohjauksen alalle. Informaatioteknologian
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on päättänyt kokouksessaan 31,.5.2017 esittää edellä
mainitun maisteriohjelman perustamista rehtorille. Koulutusneuvosto on käsitellyt pe-
rustamisehdotusta kokouksessaan 18.8.2017 ja koulutusneuvoston keskustelun ja nä-
kemyksen perusteella rehtori ei ole ollut vielä valmis päättämään maisteriohjelman pe-
rustamisesta. Maisteriohjelman valmisteluun on asetettu ohjausryhmä, johon on kuulu-
nut informaatioteknologian tiedekunnan ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiede-
kunnan edustajien lisäksi edustajia yliopistopalveluist4 erityisesti strategisen kehittä-
misen yksiköstä.

Päivitetty esitys maisteriohjelmasta on toimitettu tiedekuntaan esitettäväksi eteenpäin
rehtorille. Esitys on liitteenä 1. Ohjelman ja sen opetussuunnitelman valmistelussa on
tiedekunnan laitosten kokemuksen mukaan ollut haasteita. Monitieteisenä ja yksikköra-
jat ylittävänä ohjelmana haasteita on luonnollisesti myös kustannusten ja resurssien ja-
kamisessa ja yhteensovittamisessa. Tiedekunnan ja ohjelman laadunvarmisfuksen kan-
nalta on olennaista, että luonnosvaiheen opefussuunnitelmaa valmisteltaessa lopulli-
seen muotoonsa saavutetaan sen sisällöstä ja toteuttamistavoista sekä vastuukysymyk-
sistä yhteisymmärrys. Lisäksi ohjelman toimivuutta tulee tarkastella ensimmäisten vuo-
sikurssien aloittamisen j älkeen.

Liitteet:
- Esitys turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmaksi (asia 8 / liite 1)

Päätösehdotus:
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Todetaarç että tiedekunta sitoutuu turvallisuuden ja strategisen analyysin maisterioh-
jelman toteuttamiseen ja esityksessä hahmoteltuun alustavaan lukuvuoden 2019-2020

opetussuunnitelmaluonnokseen. Lopullisesta opetussuunnitelmasta tullaan päättä-
mään viimeistään kevätlukukaudella 2019.

Edellytetääry että maisteriohjelman toteuttamisen kustannuksista ja ansaintalogiikas-
ta sovitaan erikseen.

Päätös:

- Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

9. Sosiaalityön erikoistumiskoulutus / opetussuunnitelman ia valintaperusteiden hyväk-
syminen

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetus-
suunnitelmista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.

Erikoistumiskoulutukset ovat yliopistolain mukainen koulutusmuoto tutkintomuotoisen
koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutuksella vahvistetaan
työelämässä toimivien asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä ja erikoistumista.

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET valmisteli vuoden 2015 aikana
uusimuotoisen erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen (70 op) järjestämisen edellyttämät
sopimukset neljällä sosiaalityön erikoisalalla: 1) Hyvinvointipalvelut, 2) Kuntouttava so-
siaalityö, 3) Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö ja 4) Rakenteellinen sosiaalityö. Raken-
teellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen vastuuyliopistona on Jyväskylän yliopis-
to. Ensimmäinen erikoistumiskoulutus on käynnistetty 201,6 ja toinen koulutusryhmä on
tarkoitus käynnistää syksyllä 2018.

Vasfuuyliopistona tiedekunnan tulee hyväksyä erikoisalan opetussuunnitelma, valinta-
perusteet sekä aloituspaikkojen määrä. Vastuuyliopiston tulee myös ottaa opiskelijat, re-
kisteröidä opintosuoritukset ja antaa suoritetusta koulutuksesta todistus. Sosnetin eri-
koistumiskoulutuksen työvaliokunta ja johtoryhmä ovat valmistelleet tiedekunnalle esi-
tykset Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan opetussuunnitelmaksi, valintaperusteiksi
sekä valittavien opiskelijoiden määräksi (liite). Sosnet pyytää tiedekuntaneuvostoa vah-
vistamaan myös alimman opiskelijamäärän, jolla erikoistumiskoulutus voidaan aloittaa
suunnitellussa aikataulussa sekä koulutuksesta käytettävän opiskelijamaksun 50

€/opintopiste, jolloin koulutuksen kokonaishinnaksi muodostuu opiskelijalle 3 500 €.

Liitteet:
- Esitys Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan opetussuunnitelmaksi, valintaperus-

teiksi ja valittavien opiskelijoiden määräksi saatteineen (asia 9 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Päätetään Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan opetussuunnitelmasta, valintaperus-

teista ja valittavien opiskelijoiden määrästä liitteen 1 mukaisesti.



ll

Vahvistetaan alimmaksi opiskelijamääräksi, jolla koulutus aloitetaan suunnitellussa
aikataulussa, 15 opiskelijaa.
Vahvistetaan edelleen koulutuksesta opiskelijalta perittäväksi opiskelijamaksuksi 50

€/opintopiste, jolloin koulutuksen kokonaishinnaksi opiskelijalle muodostuu 3 500 €.

Päätös:

- Päätettiinehdotuksenmukaisesti.

L0. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat 2017-2020 / täy-
dennys

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetus-
suunnitelmista.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020 ja opintojen ohjauksen toteutta-
missuunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5 .2017 .

Opefussuunnitelmassa on vahvistettu Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opinnot
(63 op), jotka suorittamalla voi saada kelpoisuuden opettaa yhteiskuntaoppia toisena
opetettavana aineena. Tiedekunnasta on haettu vastaavuustodisfusta yhteiskuntaopista
ensimmäisenä opetettavana aineena ja opefussuunnitelmaan on valmisteltu täydennys,
jonka perusteella vastaavuustodistus yhteiskuntaopista ensimmäisenä opetettavana ai-
neena voidaan myöntää. Lähes kaikissa muissa yhteiskuntatieteellisen alan koulutusta
antavissa yliopistoissa on määritelty kelpoisuus yhteiskuntaopin sisältöihin ensimmäise-
nä opetettavana aineena. Sisällöt vaihtelevat jonkin verran kunkin yliopiston koulutus-
tarjonnan mukaan, mutta täydennys opefussuunnitelmaan on valmisteltu samanlaisin
periaattein kuin kelpoisuus muissakin yliopistoissa on määritelty.
Opetussuunnitelmiin ehdotettu täydennys on liitteessä 1.

Liitteet:
- Täydennys humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmiin

(asia 10 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Päätetään täydennyksestä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetus-

suunnitelmiin kaudelle 2017 -2020 liitteen 1 mukaisesti.
- Todetaaru että tehdään päätöstä vastaavat muutokset opetussuunnitelman liitteenä

olevaan tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskeviin määräyksiin.

Päätös:

- Päätettiinehdotuksenmukaisesti.
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L1. Esitarkastajien määrääminen (Ilolç Leukumaa-Autto, Zengl

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esi-

tarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakäsikir-
joitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita ja joilla on
riittävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Vähintään yhden esitar-
kastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus
esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, ylíopistotutkija Mia Halonen ehdottaa, että FM Møørit lloløn so-

veltavan kielentutkimuksen (soveltavan kielentutkimuksen keskus) väitöskirjakäsikirjoi-
tuksen Oppiløiden käsityksiä englønnin suullisestø kielitøidostø, sen oppimisesta ja araioinnista

esitarkastajina tulisivat toimimaar. professori Heini-Mørjn Pøkula (Turun yliopisto) ja tutki-
jøyliopettøja, dosenttí Tainø Juurakko-Pøøuola (HAMK/Hämeen ammattikorkeakoulu). Tut-
kimuksen pääohjaajana on toiminut professori Mirja Tarnanen ja toisena ohjaajana pro-
fessori Ari Huhta.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Søilø Leukumøø-

Autton yleisen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Tavoitteena vahaø ja yhtenäínen kønsø.

Historiø ja kielí kansøllisen identiteetín røkentømisen oälineínä Pätsin øikøkøuden Virossø L934-
1"940 esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Køri Aleniøs (Oulun yliopisto) ja dosentti
Pertti Grönholm (Turun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut dosentti, aka-

temiatutkija Simo Mikkonen ja toisena ohjaajana professori Pertti Ahonen.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Marko Siitonen ehdottaa, että MA Cheng Zen-

gin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Exploring organizøtionøl dis-

sent in a global setting esitarkastajina tulisivat toimimaan emeritøprofessori Cøroline Høtcher

(Queensland University of Technology) ja PhD, øssociate prlfessor Todd Søndel (University
of Macau). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Stephen Croucher ja toise-
na ohjaajana yliopistonlehtori Marko Siitonen.

Päätösehdotus:
- Hyväksytäänehdotuksenmukaisesti

Päätös:

- Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12. Väitöskirjan hyväksyminen ia arvostelu (Matikainen, Mykkänen, Nivalainen, Stop-
niece)

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat tar-
kastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn mukaan
(2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajäse-
net, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
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Yliopistolain (44 $) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen an-
tamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (25 $) mukaan vastaväittäjän tulee
kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arvioin-
tilausunto väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvolausees-
ta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli tiede-
kuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnary se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvolau-
seesta.

FM luhø Møtikøisen Suomen historian väitöskirjan Parlømentarismin kønnøttøjøstø aalløn-
kumouksen äänitoraeksi. Suomen Sosialidemokrøøttisen Puolueen lehdistö 1917-1918 hyväksy-
minen. FM Matikainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 19.1.2018. Vastaväittäjän, pro-
fessori Vesa Vareksen (Turun yliopisto) lausunto, yliopistotutkija Heikki Roiko-Jokelan
kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toi-
mitettu FM Matikaiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskir-
ja on luettavissa fYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7322-3.

FM Mørkus Mykkäsen yhteisöviestinnän väitöskirjan The Contribution of Public Relations to
Organisationøl Decision Møking nnd Autopoiesis of Orgønisøtions. The Perspectiae of the Luh-
mønninn Sociøl System Pørødigm hyväksyminen. FM Mykkänen puolusti julkisesti väitös-
kirjaansa 2.2.201"8. Vastaväittäjän, dosentti Elisa ]uholinin (Helsingin yliopisto) lausunto,
professori Vilma Luoma-ahon kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja
ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Mykkäselle ja toimitetaan oheisena tiedekunta-
neuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa

YTM Markku Niaøløisen filosofian väitöskirjan Adorno's Trøgíc Vision hyväksyminen. YTM
Nivalainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa19.1..2018. Vastaväittäjärç lecturer, Dr. Karo-
line Gritznerin (Aberystwyth University) lausunto, yliopistonlehtori Olli-Pekka Moision
kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toi-
mitettu YTM Nivalaiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitös-
kirja on luettavissa JYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7283-7.

FM Snntø Stopniecen kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Finnish-Chinese lntercul-
turøl Negotiøtion: Power Positioning ønd Seørch for Common Ground hyväksyminen. FM
Stopniece puolusti julkisesti väitöskirjaansa 12J1.2018. Vastaväittäjärç professori Tony
Fangin (Stockholm University) lausunto, yliopistonlehtori Marko Siitosen kustoksen lau-
sunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM
Stopniecelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luetta-
vissa jYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7275-2.

Liitteet:
- FM Juha Matikainen / vastaväittäjän lausunto (asia12 / liite 1)

- FM Juha Matikainen / kustoksen lausunto (asia12 lläte2)
- FM Juha Matikainen / arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia

12Iläte3)
- FM Markus Mykkänen / vastaväittäjän lausunto (asia12 lläte 4)
- FM Markus Mykkänen / kustoksen lausunto (asia 12 / liite 5)
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FM Markus Mykkänen / arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia

12 Iläte 6)

YTM Markku Nivalainen / vastaväittäjän lausunto (asia1.2lläte7)
YTM Markku Nivalainen / kustoksen lausunto (asia 12lläte8)
YTM Markku Nivalainen / arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi
(asia12l liite 9)

FM Santa Stopniece / vastaväittäjän lausunto (asial2 / liite 10)

FM Santa Stopniece / kustoksen lausunto (asia 12 / liite 11)

FM Santa Stopniece / arviointilautakunnan lausunto ja ehdofus arvolauseeksi (asia

asia12lläte12)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

Päätös:

- Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti

L3. Ilmoitusasiat

Dekaani kehotti tiedekunnan henkilökuntaa ja opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti yliopis-
ton meneillään olevaan strategiatyöhön mm. käymällä futurisaattorissa ja osallistumalla pop-
up -tapahtumiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on meneillään Visio 2030 -työ, johon voi tutustua ministe-
riön verkkosivuilla. Siellä kannattaa käydä tutustumassa myös uusiin korkeakoulutuksen
kansainvälistymisen linjauksiin.

Valtakunnallisia uudistuksia on meneillään muitakin: lukiolain uudistaminen on lausunto-
vaiheessa korkeakouluissa ja valintakoeuudistukseen liittyen yhteiskuntatieteellinen ala
valmistelee valtakunnallisesti yhtenäisiä valintaperusteita, humanistisella alalla puolestaan
ollaan todennäköisesti päätymässä useampaan valintaperustemalliin.

Tiedekunta osallistuu lippulaivarahoituksen toiseen hakuun EDUJYU-hakemuksella, jota
valmistellaan yhteistyössä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa aiemmin
ensimmäiseen hakuun tehdyn hakemuksen pohjalta. Esille on noussut myös Jyväskylän yli-
opistosta mahdollisesti tehtävä toinerç nanotieteisiin keskittyvä hanke, joka olisi konsor-
tiohanke Aalto yliopiston kanssa. Lippulaivahakemusten määräaika on kesäkuussa 20'1.8.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ei ole osallisena nanotieteiden hankehake-
muksessa.

Rehtori ja tiedekuntien dekaanit vierailevat kuluvalla viikolla ltä-Suomen yliopistossa, missä
keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista.
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Tutkimuksen arviointi toteutetaan vuonna 2018 itsearviointina. Humanistis-
yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaa saatiin esityksen perusteella kolme erillistä arviointi-
kohdetta, jotka ovat

1) historian ja etnologian laitos sekä musiikiry taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
2) kielten ja viestintätieteiden laitos sekä Soveltavan kielentutkimuksen keskus
3) yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Valtio-opin professorin tehtävän täytön kaikkien hakijoiden 14 vuorokauden mielipiteenil-
maisuaika päättyi viime viikolla. Rehtorille on tehty kaksi mielipiteenilmaisua. Rehtori antaa
vastineen mielipiteensä ilmaisseille ja tekee päätöksensä rekrytointiprosessia koskien.

1,4. Kokouksen päättäminen

- Dekaani päätti kokouksen kello 12.00

Jyväskylä ssä 2'J, .02.2018
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