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12. Kokouksen päättäminen.

L. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 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 15.03.2018.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen (kohta 2.3.1..) mukaan yliopiston hal-
lintoelin on päätösvaltainen, 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.L.) mukaan mikäli
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyn, puheenjohtajana toimii pal-
velusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palve-
lusvuosijärjestys määräytyy syntymäajan mukaan (kohta 11).

Päätös:
- Todettiinkokouspäätösvaltaiseksi

2. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan tiede-
kuntaneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa tiede-
kuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asiary jo-

ta ei ole kokouskutsussa mainittu.

Päätös:
- Hyväksyttiin lisäämällä asiaksi 10 Väitöstilaisuudesta päättäminen (Leukumaa-

Autto).

3. Dosentin arvon myöntämisestä päättäminen, FT Esa Ruuskanen

Vireille 6.9.2017

FT Esa Ruuskanen on jättänyt 1.6.2017 humanistis-yhteiskuntatieteelliselle tiedekun-
nalle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin ympäristöhistorian dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henki-
lölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itse-

näiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.



|yväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekun-
taneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukais-
ta. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainväli-
syyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.
(Rehtorin ohje 15.3.2010)

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuo-
den aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioiss4 joiden oletetaan vastaavan vähintään hyväta-
soista väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää ky-
kyä itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuoli-
sia arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tie-
teellisestä pätevyydestä.

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 55812009, 89 $). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa ote-
taan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit muut
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten ar-
vioitsijoiden lausuntojen ja muun esitelmien perusteella hakijan hyvän opetustaidon.

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä.
Valtioneuvoston asetuksen (77012009) I $:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoita-
valta vaaditaary että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopis-
to voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, kuul-
tuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa.

Historian ja etnologian laitos pitää Esa Ruuskasen kiinnittämistä yliopistoon opetuk-
sen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. ja valitsi asiantuntijoiksi Simo
Laakkosen (Helsingin yliopisto) ja lari Elorannan (Appalachian State University,
usA).

Molemmat asiantuntijat pitävät FT Esa Ruuskasta tieteellisesti pätevänä haettavana
olevaan dosentuuriin.

Hakija on antanut opetusnäytteen 16.2.2018 aiheesta Suosta, kuokasta ja Jussista ym-
päristöhistoriaa arvosanalla hyv ä.

Liitteet:
- FT Esa Ruuskasen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 3 Iläte2)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 3 / liite 3)

Päätösehdotus:

Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
Todetaan asiantuntijalausunnot.
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Todetaary että FT Esa Ruuskasella on yliopistolain (558/2009) 89 $:n edellyttämä
opetustaito.
Esitetään, että FT Esa Ruuskaselle myönnetään ympäristöhistorian dosentin arvo.

Päätös:
- Päätettiin FT Esa Ruuskasen olevan tieteellisesti pätevä ympäristöhistorian dosen-

tuuriin.
- Todettiin.
- Todettiin.
- Päätettiin myöntää FT Esa Ruuskaselle ympäristöhistorian dosentin arvo.

Pekka Ruuskanen jääväsi itsensä eikä ollut läsnä asian käsittelyn aikana.

4. Kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin (tenure track) valin-
ta

Vireille 7.6.2017

Rehtori on 9.5.2017 tekemällään päätöksellä antanut luvan kulttuurienvälisen ja digi-
taalisen viestinnän apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttöprosessin aloitta-
miseksi. Tehtävä suunniteltiin täytettäväksi 1.1.2018 alkaen viiden vuoden määräajak-
si.

Tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokselle

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

Dekaani on 12.5.2017 nimennyt valmisteluryhmään laitoksen johtaja Anne Pitkänen-
Huhdaru professori Hannele Dufvan ja professori Anu Sivusen. 20.12.2017 Anne Pit-
känen-Huhdan tilalle nimitettiin laitoksen uusi johtaja Mika Lähteenmäki. Dekaani
toimii puheenjohtajana ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmistelu-
ryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi.

Hakuaika päättyi 1.4.8.2017. Tehtävään saapui määräaikaan mennessä yhteensä t ha-
kemusta. Tehtävää hakivat:
Abu Bakar, Flassan

Hyndman-Rizk, Nelia
Kassen, Maxat
Keinonery heiki
Penalva, Jose
Ratilainery Saara

Rellstab, Daniel Hugo
Sargento Freitas, Luis ja
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Siitonery Marko.

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
asiantuntijamenettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa kysymykseen tu-
leviin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä osoittamaan ensi si-
jassa hakijalta puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan ulkopuolelle jäämi-
seen.

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 pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät lausunnos-
saan 3-5 hakijaa jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen tehtävää
täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa myös yh-
teislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Valmisteluryhmä valitsi kokouksessaan 28.8.2017 seuraavat kolme hakijaa asiantunti-
ja-arviointiin:
Hyndman-Rizk, Nelia
Rellstab, Daniel Hugo ja
Siitonen, Marko.

Valmisteluryhmä on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on 4.9.2017 valinnu-
asiantuntijoiksi professori Fred Dervinin (Helsingin yliopito) ja professori Jennifer
Gibbsin (University of California Santa Barbara, USA) suostumuksensa mukaisesti.

Asiantuntijalausuntojen saapumisen jälkeen henkilökohtaiseen haastatteluun kutsut-
tiin samat edellä mainitut kolme hakijaa. Hakija Daniel Rellstab peruutti hakemuksen-
sa23.1,.2018.

Opetusnäytteet ja haastattelut järjestettiin 13.2.2018. Opetusnäytteistä annettiin haki-
joille seuraavat arvosanat:
Hyndman-Rizk, Nelia: hyaä ja

Siitonery Marko: kütettäaä.

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

Hakemusasiakirjojery asiantuntijalausuntojerç opetusnäytteiden ja haastattelujen pe-
rusteella esitetään kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin
(tenure track) tehtävään valittavaksi FT Marko Siitosta.
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Liitteet:
- Täyttösuunnitelma (asia a lIäteI)
- Muistio asiantuntijamenettelyyn valinnasta (asia 4 lläte2)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liitteet 3 ja a)

- Muistio tehtävään esitettävästä henkilöstä (asia a / liite 5)

Päätösehdotus:
- Todetaan hakijat.
- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Keskustellaan kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin

(tenure track) tehtävän täytöstä.

Päätös:

- Todettiin hakijat.
- Todettiin asiantuntijalausunnot.
- Keskusteltiin kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorin

(tenure track) tehtävän täytöstä.

5. Johtosääntöuudistus

Rehtori Keijo Hämäläinen on uudistanut yliopiston akateemista johtamisjärjestelmää.

Vuoden 2018 aikana on tarkoitus läpikäydä ja ajantasaistaa yliopiston voimassaolevaa
hallinnollista normiohjausta. Tarkastelu aloitetaan yliopiston johtosäännöstä.

johtosääntöuudistuksen taustalla on yliopiston hallituksen ja yliopiston laajennetun
johtoryhmän lähetekeskustelut. Tiedekuntaneuvostojen ja tiedekuntien johtoryhmien
kommentit on pyydetty toimittamaan yliopiston johtavalla lakimiehelle Sanna Antti-
laiselle maaliskuun loppuun mennessä. Huhtikuussa johtosääntöuudistusta käsitellään
yliopistokollegiossa ja johdon ja pääluottamusmiesten tapaamisissa. Tarvittaessa järjes-

tetään koko yliopiston yhteinen keskustelutilaisuus. Toukokuussa järjestetään yhteis-
toimintalain mukainen yt-kuuleminen johtosääntöpäivityksistä ja ajantasaistettu johto-
sääntö on tarkoitus saada yliopiston hallituksen hyväksyttäväksi 1.3.6.2018 kokouk-
seen.

Tiedekuntaneuvostolta toivotaan palautetta erityisesti pykäliä 13 ja 1,4 koskeviin muu-
tosluonnoksiin.

Johtosääntöuudistuksen jälkeen seuraava tarkastelun kohde on tutkintosääntö.

Liitteet:
- Johtosäännön muutosehdotukset (asia 5 / liite 1)

Päätösehdotus:



Kirjataan tiedekuntaneuvoston kommentit johtosäännön muutosehdotuksiin edel-
leen yliopiston lakimiehelle toimitettavaksi.

Päätös:

- Kirjattiin tiedekuntaneuvoston kommentit edelleen yliopiston lakimiehelle toimi-
tettavaksi.

6. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat2Ûl7-2D2D I
täydennyksiä ja korjauksia

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (14 $9 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää ope-
tussuunnitelmista.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle20l7-2020 ja opintojen ohjauksen toteut-
tamissuunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5.2017 .

Laitokset ovat tehneet liitteen mukaiset täydennys/korjausehdotukset opetussuunni-
telmiin.

Liitteet:
- Opetussuunnitelmaan ehdotetut täydennykset ja korjaukset (asia 6 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetussuunnitelmaan tehtävistä täydennyksistä ja korjauksista liitteen 1

mukaisesti.

Päätös:

- Päätettiin liitteen 1 mukaisesti.

7. Lisensiaatintutkielman hyväksyminen ja arvostelu (Korhonen)

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisensiaatin-
tutkimukset tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyme-
nettelyn mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne
jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtä-
vään.

Yliopiston tutkintosäännön (20 $) mukaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden kuu-
kauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen arviointilau-
sunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvolauseeksi. Yliopistolain (44 $) mukaan ennen lisensiaatin-
tutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausun-
nosta.



o

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee
tiedekuntaneuvostolle ehdotuksen lisensiaatintutkimuksen arvolauseeksi ottaen huomioon tarkas-
tajien ehdotuksen arvolauseeksi.

Yliopistonlehtori, FT, dosentti Petri Saarikoski (Turun yliopisto) ja FT, dosentti Juhani
Wiio esittävät, että FM Ahti Korhosen digitaalisen kulttuurin lisensiaatintutkielma Tele-

aision äänen muutls teknologisessn kehítyskulussa. Paikalløan pysyaiä ja lükkuaia televísion
äänen käyttömuotoja hyväksyttäisiin. Tarkastajien yhteislausunto on lähetetty FM Kor-
hoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Tutkimuksen pääohjaa-
jana on toiminut professori Raine Koskimaa ja muina ohjaajina Matti Kuortti
(TaiK/Aalto 20L0 asti) ja yliopistotutkija Urpo Kovala.

Oppiaineen pääedustaja professori Raine Koskimaa on esteellinen tekemään arvolau-
se-esitystä. Ehdotuksen arvolauseeksi on tehnyt tutkijatohtori ]onne Arjoranta.

Liitteet:
- Tarkastajien lausunto FM Ahti Korhosen lisensiaatintutkielmasta (asia 7 lläte1)
- Tutkijatohtori ]onne Arjorannan ehdotus FM Ahti Korhosen lisensiaatintutkielman

arvostelusta (asia 7 I läte 2)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan lisensiaatintutkimus tutkijatohtori Jonne Arjorannan

arvolause-ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

- Hyväksyttiin ja arvosteltiin lisensiaatintutkimus tutkijatohtori Jonne Arjorannan
arvolause-ehdotuksen mukaisesti.

8. Esitarkastajien määrääminen (Baltazar, Vennola-stover)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakä-
sikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita ja
joilla on riittävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Vähintään yh-
den esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan tekijälle on varatta-
va tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Kai Tuuri ehdottaa, ettà FM Margøridø Balta-
zarin musiikkitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Affect self-reguløtion through music:
Theoreticøl ønd empirical explorations esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Tia
DeNorø (University of Exeter) ja professori Tom ter Bogt (Universiteit Utrecht). Tutki-
muksen pääohjaajana on toiminut yliopistotutkija Suvi Saarikallio ja toisena ohjaajana
professori Jaakko Erkkilä.
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Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.12.2017 MSW Williøm lames Vennolø-
Stoaerin sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen Forced Cøre Directed at Psychiatric Pø-

tients. A Study of the Psychiøtric Seclusion Cycle kolmannesta esitarkastajasta. Kolman-
neksi esitarkastajaksi päätettiin associate professor David Rosenberg (Umeå Universi-
ty). Associate professor Rosenberg ei oman ilmoituksensa mukaan pystykään toimi-
maan esitarkastajana. Oppiaineen pääedustaja, professori Kati Närhi ehdottaa, että as-
sociate professor Rosenbergin tilalle nimettäisiin kolmanneksi esitarkastajaksi profes-
sori Maritta Välimäki (Turun yliopisto).

Päätösehdotus:
- Hyväksytäänehdotuksenmukaisesti.

Päätös:

- Hyväksyttiinehdotuksenmukaisesti.

9. Väittelyluvan myöntäminen (Leukumaa-Autto, Rissanen)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden
(humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa
tehtävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdote-
taan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Esitarkastajan eh-
dotus luvan myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 $) mukaan väittelijälle on varat-
tava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan myöntää tiedekun-
taneuvosto.

Tiedekunta hyväksyi 21..2.2018 FM Søilø Leukumøø-Autton yleisen historian väitöskirja-
käsikirjoituksen Tøaoitteenø aøhvø ja yhtenäinen kønsø. Historia jø kieli kønsallisen identitee-
tin rakentømisen aälineinä Pätsin aikøkøuden Virossø L934-1"940 esitarkastajiksi professori
Kari Aleniuksen (Oulun yliopisto) ja dosentti Pertti Grönholmin (Turun yliopisto). Esi-
tarkastajien lausunnot on toimitettu FM Leukumaa-Auttolle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 24.1.2018 FL Mikø Rissøsen latinan kielen väitöskirjakäsikirjoituk-
sen Suden uskonnollinen øsemø øntükin Roomassø esitarkastajiksi professori Mika Kajavan
(Helsingin yliopisto) ja yliopistotutkija, dosentti Maijastiina Kahloksen (Helsingin yli-
opisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL Rissaselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Saila Leukumaa-Autto (asia 9 / liite 1)
- Esitarkastajien lausunnot/ FL Mika Rissanen (asia 9 lläte2)

Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.



I\-,

Päätös:

Myönnettiin väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.

L0. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Leukumaa-Autto)

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

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa Jyväs-
kylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjält tiedekunnan väittelyohjei-
siin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään Jyväskylän yliopiston
väitöskäytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnary jo-
ka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että tie-
dekunnassa 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. Väi-
töskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilautakuntaan. Arviointilautakunnan puheenjohtajana
toimii oppiaineen edustaja.

Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun pääte-
tään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Sailø Leukumøa-

Autton yleisen historian väitöskirjanTøaoitteenøaahnø jayhtenäinenkønsn. Historia jakieli
kønsøllisen identiteetin rakentømisen aäIineinä Pätsin øikakauden Virossa 1.934-1"940 tarkas-
tustilaisuus pidetään perjantaina 25. toukokuuta 2018 klo 12 salissa 5212 ja että vasta-
väittäjänä toimii dosentti, FT Pertti Grönholm (Turun yliopisto) ja kustoksenø akatemiøtut-

kija Simo Mikkonen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekunta-
neuvoston kokoukse ssa 21..3.20"1.8.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, dosentti, FT Pertti Grönholm, professorí Pøsi lhøløinen (pj.) ja pro-

fessori Outi Fingerroos. Tutkimuksen pääohjaaiana on toiminut akatemiatutkija Simo
Mikkonen ja toisena ohjaajana professori Pertti Ahonen.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:
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Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

1-L. Ilmoitusasiat

Rehtori on hyväksynyt tiedekuntaneuvoston esityksen valtio-opin professorin tehtävän
rekrytointiin liittyen. Rehtorille tehtiin kaksi mielipiteenilmaisua, joihin hän on lähettänyt
yliopiston vastauksen.

Yliopiston uudeksi hallintojohtajaksi on valittu yliopiston talousjohtaja Päivi Seppä. Teh-
tävänimike muutetaan samalla talous- ja palvelujohtajaksi. Seppä aloittaa tehtävässään
1..4.2018.

Humanistisen alan dekaanipäivillä 19.-20.3.20L8 keskusteltiin eri yliopistojen kuulumisista
mm. rakenneuudistuksiin ja profilointiin sekä uuteen profilointihakuun liittyen. Lisäksi
keskusteltiin valintakoeuudistustyön etenemisestä.

Yliopiston strategiatyö etenee. Pop Up'iery Strackathonin ja Futurisaattorin tuottamaa tie-
toa on koottu myös verkkosivuille https://www.ivu.filfilvliopisto/stratesiat. Dekaani ke-
hottaa tutustumaan materiaaleihin.

Yksiköiden tutkimuksen arviointiprosessi on käynnistynyt. Yksiköt toimittavat itsearvi-
ointiraporttinsa 15.5.2018 mennessä ja niitä arvioivat ulkopuoliset arvioijat. Humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan arviointikohteita on kolme: 1) historian ja etnologian
sekä musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokset, 2) kieli- ja viestintätieteiden lai-
tos sekä Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja 3) yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Yliopisto on uudistamassa tenure track -malliaan. Keskustelussa on muutama erilainen
malli, joissa käyttöön otettaisiin mahdollisesti yksi uusi nimike, Assistant Professor. Ny-
kyinen Associate Professor -nimike olisi myös käytössåi, mutta mahdollisesti eri sisältöise-
nä. Full Professor -tasolle tultaisiin pääsääntöisesti Associate Professor -tasolta kutsume-
nettelynä ja vain poikkeustapauksessa suoraan rekrytoimalla.

Valintakoeuudistuksen valmistelua tehdään yliopistojen yhteistyönä. Yhteiskuntatieteelli-
sellä alalla pyritään yhteiseen kori/pisteytysmalliin. Humanistisella alalla yhteen malliin ei
luultavammin päästá, mutta soveltuvin osin pyritään yhteiseen pisteytykseen.

Rehtori on käsitellyt torstaina 15.3. uusien kansainvälisten ja suomalaisten maisteriohjel-
mien perustamista. Kaikista esitetyistä ohjelmista ei vielä ole tehty lopullista päätöstä.
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12. Kokouksen päättåiminen

- Dekaani päätti kokouksen kello L'1".57.

Jyväskylässä 21.03.2018

Puheenjohtaja
ú-"2.

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Minna- Luukka

Sei Paananen

Riitta Sokka

a


