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l. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely |yväskylän 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 19.04.2018.

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.
fohtosäännön 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 määräytyy syntymäajan mukaan (kohta 11).

Päätös:

- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistanhyväksyminen

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:

- Hyväksyttiinasialista.

3. FT Miia Halme-Tuomisaaren hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 25.4.2018

FT Miia Halme-Tuomisaari on jättänyt 15.2.2018 historian ja etnologian laitokselle anomuksen,
että hänelle myönnettäisiin sosiaali-ja kulttuuriantropologian (erikoisala oikeusantropologia)
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-
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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.

Historian ja eûrologian laitos pitää Miia Halme-Tuomisaaren kiinnittämistä yliopistoon opetuk-
sen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Dosentuurin tutkimusalana on sosiaali- ja kulttuuriantropologia (erikoisala oikeusantropologia)
ja se on laitoksen tutkimusstrategian pääsuuntauksiin yhteensopiva.

Historian ja etnologian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina toimisivat
toimitusjohtaia, FT, dosentti Tuomas Martikainen (Siirtolaisuusinstituutti) ja kulttuuriantropo-
logian professori Hannu I. Heikkinen (Oulun yliopisto).

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.

Liitteet:
FT Miia Halme-Tuomisaaren lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 /
liite 1)

Laitoksen lausunto (asia 3 lläte2)

Päätösehdotus:
- Todetaary että sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentuuri on tutkimuksen ja ope-

tuksen kannalta tarkoituksenmukainen.
- Hyväksytään asiantuntijoiksi toimitusjohtaja, FT, dosentti Tuomas Martikainen (Siirto-

laisuusinstituutti) ja kulttuuriantropologian professori Hannu I. Heikkinen (Oulun
yliopisto).

- Esitetään, että FT Miia Halme-Tuomisaari antaa opetusnäytteen dosentin arvon myön-
tämiseksi. Todetaary että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen johtajan ko-
koama arviointiryhmä.

Päätös:

- Todettiin.
- Hyväksyttiinasiantuntijat.
- Hyväksyttiinesityksenmukaisesti.

4. opiskelij avalinnan valintaperusteet 2020 I todistusvalinta
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Korkeakoulut ovat sopineet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, että korkeakoulut uu-
distavat opiskelijavalintojaan vuoteen 2020 mennessä sitery että todistusvalinta on pää-
asiallinen väylä korkeakoulutukseen. Korkeakoulut tiedottavat viimeistään elokuussa
2018 todistusvalinnan käyttöönotosta ja siinä käytettävistä valintaperusteista.

Opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa on valmisteltu yliopistojen käyttöön ylioppi-
lastutkinnon arvosanojen pisteytysmallit, jotka UNIFI on 14.2.2018 vahvistanut vuosiksi
2020-2022. Yliopistojen todistusvalinnan valintaperusteita on valmisteltu alakohtaisesti tai
suppeammissa hakukohdenipuissa. Ala- tai hakukohdenippukohtaisessa yhteistyössä on
tavoiteltu yhteisiä todistusvalinnan valintaperusteita kullekin alalle tai hakukohdenipul-
le.

UNIFI on päättänyt, että vuoden 2020 todistusvalinnan valintaperusteista tiedotetaan jo
toukokuussa 2018, jolloin todistusvalinnan valintaperusteista tulee päättää huhtikuun
2018 loppuun mennessä. On huomattava, että varsinaisesti vuoden 2020 hakukohteista
päätetään vasta keväällä 2019. Todistusvalinnan valintaperusteista koulutuksiin on kui-
tenkin pystyttävä ymmärrettävästi viestimään lukiolaisille jo toukokuussa 2018 ja nyt
päätettävät todistusvalinnan valintaperusteet tiedekunnan koulutuksiin luonnollisesti si-
tovat tiedekuntaa myös mahdollisesti muuttuvissa hakukohteissa.
Todistusvalinnan valintaperusteet päätetään tiedekunnassa vuodeksi 2020, mutta tiede-
kunta sitoutuu vahvasti valintaperusteisiin myös vuosiksi 2021-2022, jolloin nyt käytettä-
vät pisteytysmallit ovat voimassa.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuoden 2020 opiskelijavalinnan perustei-
ta on valmisteltu seuraavassa ala- tai hakukohdenippukohtaisessa yhteistyössä (mukana
olevat yliopistot koordinoija merkitty korostuksella):
- historian hakukohdenippu (HY, ISY,IY, OY, Tal TY)
- kielten hakukohdenippu (HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA)
- kirjallisuustieteiden hakukohdenippu (fY, Tal TY)
- kulttuurintutkimuksen hakukohdenippu (HY, ISY, ry, OY, TY)
- viestinnän hakukohdenippu (fY, Tal VY)
- yhteiskuntatieteellinen ala (HY,ISY,IY, LY, TaY, TY, AA, Vy)

Tiedekunnan koulutuksista musiikkikasvatuksen koulutus ei kuulu todistusvalinnan pii-
riin. Aineenopettajan koulutukseen sekä journalistiikkaan ja viestintään hakeuduttaessa
valintamenettelyyn sisältyy soveltuvuuskoe. Lisäksi viittomakielen asiantuntijan koulu-
tukseen haettaessa testataan valintamenettelyssä hakijoiden viittomakielen taito, joka ei
käy ilmi ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.

Ala- tai hakukohdenippukohtaisessa yhteistyössä yliopistot ovat vahvasti sitoutuneet yh-
teisiin todistusvalinnan valintaperusteisiin ja UNIFIn päättämien pisteytysmallien käyt-
tämiseen. Yhteistyössä on keskusteltu myös muusta mahdollisesta valintayhteistyöstä,
mutta siihen on tässä vaiheessa sitouduttu tiedekunnan aloilla ainoastaan sosiaalityössá,
jossa valintayhteistyötä on ollut jo aiemminkin.
Todistusvalinnan lisäksi tiedekunnan opiskelijavalinnoissa 2020 valintaväylinä tulevat
olemaan väylät valintakokeen ja aiempien opintojen perusteella.



J

Liitteet:
- Todistusvalinnan valintaperusteet 2020 (asia a I läte l)

Päätösehdotus:
Päätetään vuoden 2020 todistusvalinnan valintaperusteista liitteen 1 mukaisesti. To-
detaan, että opiskelijavalinnoissa 2020 muita valintaväyliä koulutuksiin tulevat ole-
maan väylät valintakokeen ja aiempien opintojen perusteella.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat2}TT-2}2} I täy-
dennyksiä ia korjauksia

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $9 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetus-
suunnitelmista.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle2017-2020 ja opintojen ohjauksen toteutta-
missuunnitelmasta osana opetus suunnitelmia 17 .5.2017 .

Laitokset ovat tehneet liitteen 1 mukaiset täydennys/korjausehdotukset opetussuunnitel-
m11n.

Liitteet:
- Opetussuunnitelmaan ehdotetut täydennykset ja korjaukset (asia 5 / liite 1)

Päätösehdotus:
Päätetään opetussuunnitelmaan tehtävistä täydennyksistä ja korjauksista liitteen L

mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. Esitarkastajien määrääminen (De Freitas, Kuoppamäki, Laapotti,Loit,Meriluoto, Se-
lander)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esi-
tarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakäsikir-
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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, yliopistonlehtori Kia Lindroos ehdottaa, että MA Luis Nuno De
Freitøsin valtio-opin väitöskirjakäsikirjoituksen The new European Pørliøment: The Common
Agriculturøl Policy under codecísion after the Lisbon Treøty esitarkastajina tulisivat toimimaan
WT, tutkimusprlfessori Hilkkn Vihinen (Luonnonvarakeskus LUKE) ja YTT, tutkijøtohtori
Køtiø Mäkinen (Jyväskylän yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
emeritus Kari Palonen ja toisena ohjaajana dosentti, ma. professori Claudia Wiesner (Uni-
versität Hamburg).

Oppiaineen pääedustaja, professori Tapio Litmanen ehdottaa että YTM Sønnø Kuoppømä-
en sosiologian väitöskirjakäsikirjoituksen The role of age and life clurse støge in digitøI con-
sumption esitarkastajina tulisivat toimim aar. senior reseørcher, PhD Mireiø Fernández-Ardèaol
(Universitat Oberta de Catalunya) ja apuløisprofessorí, FT Minnø Ruckenstein (Helsingin yli-
opisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Terhi-Anna Witska ja muina
ohjaajina akatemiatutkija Sakari Taipale ja tutkimusjohtaja Katja Kokko.

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että FM Tomi Laøpotin puhe-
viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Vuoroaøikutus sairøølajohtoryhmien kokouksissa esitar-
kastajina tulisivat toimimaan professorí lohønnø Lømmintakanen (Itä-Suomen yliopisto) ja
dosentti, vanhempi ylíopistonlehtori Pekkø Pälli (AaIto-yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana
on toiminut yliopistonlehtori, FT Leena Mikkola ja toisena ohjaajana professori Maarit
Valo.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Turo Uskati ehdottaa, että MA l-lrmøs Loitin
journalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Implementation of mediø goaernance: A liberøl øp-
proøch in the context of ø small market esitarkastajina tulisivat toimim aarr professori Hønnu
Nieminen (Helsingin yliopisto) ja professori Michøl Glowøcki (Uniwersytet Warszawski).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Epp Lauk ja toisena ohjaajana yliopis-
totutkija Turo Uskali.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Kia Lindroos ehdottaa että YTM Tøinø Meri-
luodon valtio-opin väitöskirjakäsikirjoituksen Møking experts-by-experience - Goaernmentøl
ethnogrøphy of pørticipøtory initíøtives esitarkastajina tulisivat toimim aan professori Helen
Sulliaøn (Australian National University) ja apuløisprofessori Eeaø Luhtøkøltio (Tampereen
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Pertti Lappalainen ja
muina ohjaajina yliopistontutkija Lauri Siisiäinen ja Ellen Stewart (University of Edin-
burgh).

Oppiaineen pääedustaja, professori Tapio Litmanen ehdottaa, että YTM Küra Kirsikka Se-

Iønderin sosiologian väitöskirjakäsikirjoituksen Työhyainaoinnin pøradoksit kolmønnen sekto-
rin palkkøtyössä esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Hørri Melin (Tampereen yli-



opisto) ia dosentti, HTT Sakari Mt)ttönen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana
on toiminut yliopistonlehtori Petri Ruuskanen ja toisena ohjaajana yliopistotutkija Timo
Anttila.

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti

Päätös:

- Päätettiinesityksenmukaisesti.

7. Väittelyluvan myöntäminen (Horila Nenonen, Vento, Zengl

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden (hu-
manistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa tehtä-
vän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan luvan
myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Esitarkastajan ehdotus luvan
myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 $) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus
vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto.

Tiedekunta hyväksyi 24.1.2018 FM Tessa Horiløn viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen
Vuoroaøikutusosaømisen yhteisyys työelämän tümeissä esitarkastajiksi professori Pekka Isota-
luksen (Tampereen yliopisto) ja lehtori, FT Emma Kostiaisen (Jyväskylän yliopisto, kasva-
tustieteiden ja psykologian tiedekunta / OKL). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM
Horilalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Dekaani hyväksyi 28.2.2018 FM Pirjo Nenosen musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoi-
tuksen "Laulu syömet øukøisee." Kokonøisaøltainen laulunopetus musükkitükunnøn øaullø esi-
tarkastajiksi professori Eeva Anttilan (Taideyliopisto) ja FT Anne Tarvaisen (Tampereen
yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Nenoselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi29.3.2017 WM, KTM SoiliVennor yhteiskuntapolitiikan väitöskirja-
käsikirjoituksenVøpøus iø yrittäjyys hoiaøpølaeluissø esitarkastajiksi professori Sari Rissasen
(Itä-Suomen yliopisto) ja professori Marjaana Seppäsen (Hetsingin yliopisto). Esitarkasta-
jien yhteislausunto on toimitettu VTM, KTM Vennolle ja toimitetaan oheisena tiedekun-
taneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 21J2018 MA Cheng Zengin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskir-
jakäsikirjoituksen Exploring organizationøl dissent in a globøl setting esitarkastajiksi emer-
itaprofessori Caroline Hatcherin (Queensland University of Technology) ja PhD, associate
professor Todd Sandelin (University of Macau). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu
MA Zengille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
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- Esitarkastajien lausunnot/ FM Tessa Horila (asia7 / liite 1)
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Pirjo Nenonen (asia7 lräte2)
- Esitarkastajien yhteislausunto/ vrM, KTM Soili vento (asia T I läte 3)
- Esitarkastajien lausunnot/ MA ChengZeng (asia7 llifte a)

Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:

Myönnettiin väittelyluvat.

8. väitöstilaisuudesta päättäminen (Horila, Rissanen, vento, zengl

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkas-
tustilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori tai tohto-
rin tutkinnon suorittanul 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 Jyväsky-
län yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t tiedekunnan väittelyohjeisiin ja
pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään Jyväskylän yliopiston väitös-
käytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnary joka
tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että tiedekunnassa väitöskirjan ar-
vostelussa 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 ãdustaja.
Arviointilautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arvi-
ointilautakuntaan. Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja.

Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun päätetään
väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että FM Tessø Horilan viestin-
nän väitöskirjan Vuoroaaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tümeissä tarkastustilaisuus pi-
detään lauantaina 16. kesäkuuta 2018 klo 12 salissa 521.2 ia että vastaväittäjänä toimä pìo-
fessori Pekkø Isotølus (Tampereen yliopisto) ja kustoksen a professori Møørit Valo. Lupa väi-
töskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
25.4.2018.

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että arviointilautakuntaan ni-
metään vastaväittäiä, professori Pekka Isotalus, professori Anu Siaunen (pj.) ja ytiopistotutkija
Turo Uskøli. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Maarit Valo ja toisena oh-
jaalana lehtori, FT Tarja Valkonen.



7

Oppiaineen pääedustaja lehtori Raija Vainio ehdottaa, että FL Mikø Rissasen Iattnankielen
väitöskirjan Suden uskonnollinen øsemø antükin Roomøssø tarkastustilaisuus pidetään tiistai-
na 5. kesäkuuta 2018 klo 12 salissa C2 ja että vastaväittäjänä toimii professori Mika Kajaua
(Helsingin yliopisto) ja kustoksena lehtori Raija Vainio. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkas-
fukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 2r.8.2019.

Oppiaineen pääedustaja,lehtori Raija Vainio ehdottaa että arviointilautakuntaan nime-
tään vastaväittäjä, professori Mika Kajøaø, yliopistonlehtori lean-Michel Kølmbøch (pj.) ja yti-
opistotutkiin Susannø Nürønen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut lehtori Raija Vainio
ja toisena ohjaajana dosentti Anne Helttula.

Oppiaineen pääedustaja, prof.essori Tiina Silvasti ehdottaa, että WM, KTM Soili Vennon
yhteiskuntapolitiikan väitöski{an Yrittäjän aøpaus hoiaapølaeluissa: Tutkímus hoiuøyrittäjien
praktisestø aøpøudesta tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 29. kesäkuuta 2018 klo 12 sa-
lissa Agora Auditorio 2 ja että vastaväittäjänä toimii professori Søri Rissønen (Itä-Suomen
yliopisto) ja kustoksena professori Teppo Kröger. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 25.4.2019.

Oppiaineen pääedustaja, prof.essori Tiina Silvasti ehdottaa, että arviointilautakuntaan ni-
metään vastaväittäiä, professori Søri Rissønen, professori Tüna Silaasti (pj.) jø yliopistonlehtori
Olli-Pekkø Moisio. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Teppo Kröger.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Marko Siitonen ehdottaa että MA Cheng Zen-
gin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Exploríng orgønízøtionøl dissent in ø globøl set-
ting tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 1". kesäkuuta 201"8 klo 12 salissa RUUD104 He-
lena ja että vastaväittäjänä toimii emeritøprofessori Cøroline Hatcher (Queensland University
of Technology) ja kustoksena professori Stephen Croucher. Lupa väitöskirjan julkiseen tar-
kastukseen myönnettiin tied ekuntaneuvo ston kokoukse ssa 2s .4.201g.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Marko Siitonen ehdottaa, että arviointilauta-
kuntaan nimetään vastaväittäjä, professori emerita Cøroline Høtcher, professori Maørít Vølo
(pj.) ja PhD, øpuløisprofessori Nettie Boiain. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut profes-
sori Stephen Croucher ja toisena ohjaajana yliopistonlehtori Marko Siitonen.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti

Päätös:

- Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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9. Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu (Iohnson, Omokaro, pennanen, Seppäl¿L Vii-
tasalo)

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitös-kirjat tar-
kastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyme-nettelyn mukaan
(2'3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajäse-
net, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu pro-fessorin tehtävään.

Yliopistolain (44 $) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vas-tineen
antamiseen 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 puo-lustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli tiede-
kuntaneuvosto on nimennyt arviointilauta-kunnary se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvolau-
seesta.

FM Seiiø lohnsonin etnologian väitöskirjan I den folkligø modedräktens fotspår. Bondekuinnors
aÌilstånd, stäIlning och modemefutetenhet i Gamløkørleby socken 1740-1800 hyväksyminen. FM
Johnson puolusti julkisesti väitöskirjaansa 9.3.2018. Vastaväittäjän, yliopistonlehtori, FT,
dosentti Pia Olssonin (Helsingin yliopisto) lausunto, professori Outi Fingerroosin kustok-
sen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdofus arvolauseeksi on toimitetfu
FM Johnsonille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luet-
tavissa fYXissä osoitteessa http ://urn.fiÂJRN :ISBN:978-951 -39-7368-1.

YTM Azewanre Benedictø Omokøron yhteiskuntapolitiikan väitöski\an Moaing Forwørd Sus-
tøínably. Møterial ønd Social Conditions of Electronic Wøste Mønagement in Nigeriø hyväksy-
minen. YTM Omokaro puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.3.2018. Vastaväittäjäry senior
lecturer, Dr. Jennie Olofssonin (University of Ljublana & Mid Sweden University) lausun-
to, akatemiatutkija Sakari Taipaleen kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lau-
sunto ja ehdofus arvolauseeksi on toimitettu YTM Omokarolle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa
http ://urn.filURN :ISBN:978-951 -39-7354-4.

FM Euelänø Pennasen viestinnän aäitöskirjøn Høllinnollinen auoroaøikutus sairøøløtyöyhteisös-
sø hyväksyminen. FM Pennanen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 6.4.2018. Vastaväittä-
järç yliopistonlehtori, FT, dosentti Tuula-Riitta Välikosken (Tampereen yliopisto) lausun-
to, yliopistonlehtori, FT Leena Mikkolan kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan
lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Pennaselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa
http ://urn.filURN:ISBN :978-951 -39-7376-6.

FM larmo Seppälän taloushistorian väitöskirjanlnstitutionøI perspectiaes on retøilíng: Rethink-
íng the ødoption of lørgescøle retøíling in Finlønd hyväksyminen. FM Seppälä puolusti julki-
sesti väitöskirjaansa 13.4.2018. Vastaväittäjäry associate professor Espen Ekbergin (Han-
delshøyskolen BI) lausunto, professori Juha-Antti Lambergin kustoksen lausunto sekä ar-
viointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Seppälälle ja toi-
mitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa |YXissä osoit-



II

teessa Tiedekuntaneuvoston jäsenet saavat pdf-version väitöskirjasta halutessaan tiede-
kunnast.

WL Køtri Vütasnlon sosiaalityön väitöskirian Äitien pyrkimykset jø toímintømahdollisuuksien
aølikko. Käsitteellinen tutkimus äitien tøloudellisistø toimintamøhdollisuuksistn hyväksyminen.
VTL Viitasalo puolusti julkisesti väitöskirjaansa 9.3.2018. Vastaväittäjärç professori Eeva
Jokisen (Itä-Suomen yliopisto) lausunto, professori Aila-Leena Matthiesin kustoksen lau-
sunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu VTL Vii-
tasalolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa
JYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7340-2.

Liitteet:
- FM Seija ]ohnson /vastaväittäjän lausunto (asia 9 / liite 1)
- FM Seija Johnson /kustoksen lausunto (asia 9 lIäte2)
- FM Seija Johnson /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 9 I Iä-

te 3)

- YTM Azewanre Benedicta Omokaro /vastaväittäjän lausunto (asia 9 lläte 4)
- YTM Azewanre Benedicta Omokaro /kustoksen lausunto (asia 9 / liite 5)
- YTM Azewanre Benedicta Omokaro /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvo-

lauseeksi (asia 9l liite 6)

- FM Eveliina Pennanen /vastaväittäjän lausunto (asia 9 lläte7)
- FM Eveliina Pennanen /kustoksen lausunto (asia 9 / liite 8)
- FM Eveliina Pennanen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia

9 lläte9)
- FM Jarmo Seppälä /vastaväittäjän lausunto (asia 9 / liite 10)
- FM Jarmo Seppälä /kustoksen lausunto (asia 9 / liite 11)
- FM Jarmo Seppälä /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 9 /

liite 12)

- VTL Katri Viitasalo /vastaväittäjän lausunto (asia 9 / liite 13)
- VTL Katri Viitasalo /kustoksen lausunto (asia 9 I läte 1"4)

- VTL Katri Viitasalo /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia9 I
liite 15)

Päätösehdotus:
Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan esityksen mukaisesti

Päätös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

10. Ilmoitusasiat

Yliopiston strategiatyö etenee, etenemistä voi seurata yliopiston verkkosivuilta.
Yliopiston digistrategia on valmistunut. Sen toteuttamiseen nimitetään erilaisia työryhmiä
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HYTK:n kieli- ja viestintätieteiden laitos on mukana EDU JYU -lippulaivahakemuksessa yh-
dessä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa.
Touko- ja kesäkuun tiedekuntaneuvoston kokoukset pidetään poikkeuksellisesti Ruusupuis-
tossa, salissa RUU D101 ]uho.

LL. Kokouksen päättäminen

- Dekaani päätti kokouksen kello 11.3S.

Jyväskylässä 25.04.2018
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