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'1,. Kokouksen päätösvaltaisuus

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

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 17.05.2018.

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 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 asiary jota ei ole ko-
kouskutsussa mainittu.

Päätös:

- Hyväksyttiin lisäyksellä asian T liitteeseen 2.

3. Arviointi tutkijan uramallissa etenemisestä, FT Hannele Hariunen

Vireille 23.5.2018

FT Hannele Harjusen määräaikainen sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin (tenure
track) työsuhde on solmittu rehtorin aiemmin voimassa olleen delegointipäätöksen (Rehtorin
päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011) aikana.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan Jyväskylän 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.

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.
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Määräajaksi otettu yliopistotutkija tai yliopistonlehtori otetaan mahdollisesti määräaikaisen vaiheen jäl-
keen vakituiseen yliopistotutkijan tai yliopistonlehtorin tehtävään. Tehtävän arviointiprosessi tulee ta-
voitteellisesti aloittaa vuotta ennen määräaikaisen työsopimussuhteen päättymistä.

FT Hannele Harjusen määräaikainen yliopistonlehtorin työsuhde päättyy 31.7.2019. yhteis-
kuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtaja Mika Ojakangas on esittänyt arviointimenettelyn
käynnistämistä ja dekaani Minna-Riitta Luukka on hyväksynyt esityksen.

Asiantuntijoiksi kutsuttiin professori A-y Farrell (Dickinson College, Carlisle, USA) ja profes-
sori Jaana Vuori (Itä-Suomen yliopisto) suostumuksensa mukaisesti.

FT Hannele Harjuselta pyydettiin arviointia varten seuraavat materiaalit:
- Ansioluettelo (CV)
- Julkaisuluettelo
- Selvitys pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista sisältäen tiedot aiemmin anne-

tuista opetusnäytteistä
- 10 julkaisua

Molemmat asiantuntijat puoltavat FT Hannele Harjusen ottamista toistaiseksi voimassa ole-
vaan sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) mukaan yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi ot-
taa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee kuulla tiedekun-
taneuvostoa.

Dekaani Luukka vapautti Hannele Harjusen uuden opefusnäytteen antamisesta aiemmin
vuonna 2008 lehtorin tehtävää (arvosana hyaä) ja vuonna 2015 yliopistonlehtorin tehtävää
(arvosana hyaä) annettujen opetusnäytteiden sekä mittavan opetuskokemuksen perusteella.

Materiaaliery asiantuntijoiden lausuntojen ja aiempien opetusnäytteiden perusteella esitetään
FT Hannele Harjusen ottamista toistaiseksi voimassa olevaan sukupuolenfutkimuksen yli-
opistonlehtorin tehtävään.

Liitteet:
- FT Harjusen materiaalit ilman julkaisuja (asia 3 / liite 1)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 3 / liite 2 ja3)

Päätösehdotus:
- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Keskustellaan sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään täyttämiseen kuulu-

vista asioista.

Päätös:

- Todettiinasiantuntijalausunnot.
- Keskusteltiin sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävään täyttämiseen kuulu-

vista asioista.
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4. Dosentin arvon myöntämisestä päättäminen, FT Lenita Hietanen

Vireille \5.\'t.2Ol7

FT Lenita Hietanen on jättänyt 26.6.2017 musiikiry taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitok-
selle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin yrittäjyyskasvatuksen, erityisesti yrittäjämäisen
toiminnan dosentin arvo.

Yliopistolain (558i2009) 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 lisäansioiss4 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.

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 55812009, 39 $). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa otetaan
huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaaliÇ muut opetus-
toimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten arvioitsijoiden
lausuntojen ja muun esitelmien perusteella hakijan hyvän opetustaidon.

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. Val-
tioneuvoston asetuksen (77012009) I $:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta
vaaditaary että hän hallitsee sen kielery suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Ope-
tuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. yliopisto voi
myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.

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

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää FT Lenita Hietasen kiinnittämistä yli-
opistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. Asiantuntijoiksi tu-
pautuivat dosentti Jaana Lepistö (Turun yliopisto) ja dosentti Ulta Hytti (Turun kauppakor-
keakoulu).

Molemmat asiantuntijat pitävät FT Lenita Hietasta tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan
dosentuuriin.

Tiedekuntaneuvosto myönsi hakijalle vapautuksen opetusnäytteen antamisesta.
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Liitteet:
- FT Lenita Hietasen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4 / liite 1)
- Laitoksen lausunto (asia a lläte2)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
- Todetaanasianfuntijalausunnot.
- Todetaaru että FT Lenita Hietasella on yliopistolain (55812009) 89 g:n edellyttämä

opetustaito.
- Esitetääry että FT Lenita Hietaselle myönnetään yrittäjyyskasvatuksery erityisesti

yrittäjämäisen toiminnan dosentin arvo.

Päätös:

Päätettiin FT Lenita Hietasen olevan tieteellisesti pätevä yrittäjyyskasvatuksery eri-
tyisesti yrittäjämäisen toiminnan dosentuuriin.
Todettiin.
Todettiin.
Päätettiin myöntää FT Lenita Hietaselle yrittäjyyskasvatukserç erityisesti yrittäjämäi-
sen toiminnan dosentin arvo.

5. Opiskeliiavalinnat 2019 / esitykset hakukohteiksi ja aloituspaikoiksi
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallituk-
selle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston tutkintosäännön (7 $) mukaan hallitus päät-
tää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä tiedekunnittain ja koulutusaloittain. Rehtori päät-
tää aloituspaikkojen jakautumisesta eri hakukohteisiin tiedekuntaneuvoston esityksestä.

Yliopiston hallitus päättää vuonna 2019 opiskelijavalinnoissa otettavien opiskelijoiden mää-
rästä kokouksessaan 1'3.6.2018 ja tämän jälkeen rehtori päättää aloituspaikkojen jakautumi-
sesta hakukohteisiin.

Rehtori on päättänyt yliopiston yleisistä valintaperusteista vuoden 2019 opiskelijavalintoihin
28.3.2018. Yleisten valintaperusteiden mukaan yliopistossa on 2019 käytössä seuraavat valin-
taväylät:

- yhteishaku
o haku kandidaatti- ja maisterikoulutukseen
o hakusuomenkieliseenmaisterikoulutukseen
o haku kandidaattikoulutukseen aiempien opintojen perusteella
o haku kandidaatti- ja maisterikoulutukseen aiempien opintojen perusteella

erillishaku
o siirtohaku
o hakuvieraskieliseenmaisterikoulutukseen

Rehtori on päättänyt28.3.2018 perustaa tiedekuntaan seuraavat kv. maisteriohjelmat:
- MDP in Language, Globalization and Intercultural Communication
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- MDP in Developmenf Education and International Cooperation
sekä suomenkielisen Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelman.
MDP in Development, Education and International Cooperation on yhteinen ohjelma kasva-
tustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa.

Tiedekunnan tutkintotavoitteiksi kaudelle 2017-2020 on rehtorin ja tiedekunnan välisessä
sopimuksessa asetettu seuraavat keskimääräiset tavoitteet:

- ylemmät korkeakoulututkinnot 425

o taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 310

o yhteiskuntatieteet ja palvelualat 115

- alemmat korkeakoulututkinnot 387

- opettajankoulutus, humanistiset aineet 85

Yliopiston strategian toimenpideohjelmassa 2017-2020 todetaan strategian toteuttamistoi-
menpiteinä vuosille 2017 -2018, että

- Tiedekunnat varmistavat, että tutkinto-ohjelmien opiskelijakiintiöt eivät rajoita alem-
pien korkeakoulututkintojen määrän kasvua.

- Tiedekunnat varmistavat, että eri ohjauksen aloilla opiskelijakiintiöt mitoitetaan siten,
että suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen määrät lähenevät tutkintotavoite-
tasoa.

Koulutuksesta vastaavat varajohtajat ovat valmistelleet esitystä hakukohteiksi ja aloituspai-
koiksi laitostensa osalta. Esitys humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteik-
si ja aloituspaikoiksi on liitteenä nro 1. Muutokset liitteen L taulukossa kuluvan vuoden ha-
kukohteisiin ja aloituspaikkoihin on merkitty taulukkoon keltaisella.

Historian ja etnologian laitos ehdottaa Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -
kandidaatti ja maisteriohjelmaan 20 aloituspaikkaa sekä joitakin aloituspaikkoja muihin va-
lintaväyliin (tarkemmin liitteessä). Historian hakukohteisiin ja arkistonhallinnan maisterioh-
jelmaan ehdotetaan nykyisten mukaisia aloituspaikkoja.

Kieli- ja viestintätieteiden laitos ehdottaa seuraavia muutoksia kuluvan vuoden hakukohtei-
siin ja aloituspaikkoihin:

- Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan kandidaatti- ja maisterikou-
lutus erotetaan omaksi hakukohteekseen, johon siirretään nykyiset 10 aloituspaikkaa
kielten aineenopettajan hakukohteesta. Hakukohteen nimi tarkentuu myöhemmin
(merkitty liitteeseen KlMO-koulutuksena).

- Kv. maisteriohjelmaan ehdotetaan 20 aloituspaikkaa, mikä on kolme aloituspaikkaa
vähemmän kuin aiempien kv. maisteriohjelmien yhteenlasketut aloituspaikat.

- Suomen kieli ja kulttuuri -maisteriohjelmaan ehdotetaan yksi aloituspaikka enemmän
(eli 3) kuin kuluvana vuorìna.

- Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisterikoulutukseen ei ehdoteta aloitus-
paikkoja vuodelle 2019, viittomakielen asiantuntijan maisterikoulutukseen ehdotetaan
kuusi aloituspaikkaa, mikä on kolme aloituspaikkaa enemmän kuin 201.8.



Journalistiikan maisteriohjelmaan ehdotetaan viisi aloituspaikka4 mikä on kaksi aloi-
tuspaikkaa enemmän kuin 2018.

Musiikiru taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos ehdottaa 2018 mukaisia hakukohteita ja
aloituspaikkoja.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ehdottaa 2018 mukaisia hakukohteita ja aloituspaik-
koja siten, että kv. maisteriohjelmaan ehdotetaan 20 aloituspaikkaa ja aloituspaikat jakautui-
sivat joustavasti YFl-laitoksen ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kesken.

Aiempien vuosien opiskelijavalintojen perusteella on oletettavaa, että avoimen yliopiston
opintojen perusteella valittaville varatut ja siirtohaun aloituspaikat eivät kaikki tule täytty-
määru kun valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi.

Vaasan yliopiston kanssa tehdyn kielten koulutuksen liikkeenluovutussopimuksen mukai-
sesti tiedekunnassa tullaan järjestämään siirtohakuja Vaasan yliopiston kielten koulutuksessa
oleville opiskelijoille vuonna 2019 ja tiedekunta ehdottaa, että aloituspaikkoja siirtyville
opiskelijoille ei rajata, vaan kaikki valintaperusteet täyttävät hakijat hyväksytään.

Vuoden 2019 opiskelijavalintojen yksityiskohtaiset valintaperusteet päätetään kansainvälis-
ten maisteriohjelmien osalta tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.5. ehdollisina ja muiden
hakukohteiden osalta 26.9.201,8.

Liitteet:
- Esitys opiskelijavalinnan 2019 hakukohteiksi ja aloituspaikoiksi (asia 5 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Päätetään esityksestä vuoden2}l9 opiskelijavalinnan hakukohteiksi ja aloituspai-

koiksi liitteen 1 mukaisesti. Esitetäärç että tiedekuntaan hyväksytääin lisäksi vuoden
2019 siirtohauissa kaikki valintaperusteet täyttävät hakijat Vaasan yliopiston kielten
koulutuksesta.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

6. opiskelijavalinnat 20\9 I kv. maisteriohjelmien valintaperusteet

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiske-
lijoiden valintaperusteista. Tutkintosäännön (8 $) mukaan rehtori päättää koulutusneuvoston esityk-
sestä opiskelijavalintojen yleisistä perusteista ja tiedekuntaneuvosto päättää opiskelijavalinnan yksi-
tyiskohtaisista valintaperusteista.

Yliopiston rehtori on28.3.2018 päättänyt vuoden 2019 opiskelijavalintoja koskevista yleisistä
valintaperusteista. Niiden mukaan tiedekuntien tulee hyväksyä kansainvälisten maisterioh-
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jelmien yksityiskohtaiset valintaperusteet 31.5.2018 mennessä. Yleiset valintaperusteet löyty-
vät osoitteesta https://www.jyu.filhallinto/rehtori/intra/yleiset valintaperusteet 2019 rp

Tiedekuntaneuvosto ehdottaa aloituspaikkoja tiedekunnan vieraskielisiin maisteriohjelmiin
MDP in Language, Globalization and Intercultural Communication ja MDP in Development,
Education and International. Yksityiskohtaiset valintaperusteet maisteriohjelmiin on valmis-
teltu kieli- ja viestintätieteiden laitoksella sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella
yleisten valintaperusteiden mukaisesti ja ehdotus valintaperusteiksi on liitteenä 1.

Yliopiston hallitus ja rehtori päättävät hakukohteista ja aloituspaikoista kesäkuussa, joten kv.
maisteriohjelmien valintaperusteista päätetään ehdollisina sitery että valintaperusteet ovat
voimassa sikäli kun maisteriohjelmiin kohdistetaan aloituspaikkoja.

Liitteet:
- Kv. maisteriohjelmien yksityiskohtaiset valintaperusteet 2019 (asia 6 / tiite 1)

Päätösehdotus:
- Päätetään kv. maisteriohjelmien yksityiskohtaisista valintaperusteista 2019liitteen 1

mukaisesti sitery että valintaperusteet ovat voimassa mikäli kv. maisteriohjelmiin
kohdennetaan aloituspaikkoja vuodelle 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin valintaperusteet ehdollisena.

7. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat2}\7-2D2} lmuu-
toksia

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetus-
suunnitelmista.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen tie-
dekunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020ja opintojen ohjauksen toteuttamissuun-
nitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5.2017 .

Opetussuunnitelmien hyväksymisen jälkeen erityisesti laaja-alaisten kielten tutkinto-
ohjelmien opintosuuntien opintokokonaisuuksien nimiä ja opintokokonaisuuksien sisältöjä
on pohdittu opetettavan aineen kelpoisuuksien, tutkinto-ohjetman vaihtamisery tutkintoto-
distusteru tietojärjestelmien sekä raportoinnin kannalta. Opetussuunnitelmia valmisteltaessa
ja hyväksyttäessä opintokokonaisuudet ja niiden nimet sidottiin tutkinto-ohjelmiin, mutta
sittemmin on todettu, että on tarkoituksenmukaista korjata opintokokonaisuuksia sitery että
kunkin kielen opintokokonaisuudet ovat samat eri tutkinto-ohjelmissa (esim. englannin kie-
len aineopinnot). Opintokokonaisuudet ja niihin tulevat muutokset on esitetty yksityiskoh-
taisesti liitteessä 1. Ehdotetut muutokset eivät aiheuta muutoksia tutkinto-ohjelmien sisältöi-
hin kokonaisuudessaan.



Todetaary että tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevissa määräyksissä määritellyt opetet-
tavan aineen kelpoisuudet korjataan muutettavia kielten opintokokonaisuuksia vastaaviksi.

Valinnaisina opintoina tarjottaville opintokokonaisuuksille on valmisteltu yhtenäistä nimi-
tystä koko yliopistossa. Tä11ä hetkellä todennäköisin vaihtoehto nimeksi on "opintokokonai-
suus valinnaisina opintoina" (esim. historian aineopinnot valinnaisina opintoina). Todetaan,
että tiedekurìnan ko. opintokokonaisuuksien nimet muutetaan yhtenäisen linjauksen mukai-
siksi.

Lisäksi laitokset ovat tehneet liitteen 2 mukaiset täydennys/korjausehdotukset opetussuunni-
telmiin.

Liitteet:
- Opintokokonaisuuksiin tehtävät muutokset (asia 7 llätel)
- Opetussuunnitelmaan ehdotetut täydennykset ja korjaukset (asia 7 lLäte2)

Päätösehdotus:
Päätetään opetussuunnitelmaan tehtävistä muutoksista liitteiden L ja 2 mukaisesti.
Todetaary että tiedekurìnan opintoja ja tutkintoja koskevissa määräyksissä määritellyt
opetettavan aineen kelpoisuudet korjataan muutettavia kielten opintokokonaisuuksia
vastaaviksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Esitarkastaiien määrääminen (Nenola, Sara)

Yliopiston johtosäännön (14 $) 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 fyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus
esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustala, professori Outi Fingerroos ehdottaa, että FM Pirjo Nenolan etnologi-
an väitöskirjakäsikirjoituksen Kuoroløuløminen Suomessø. Etnogrnfinen tutkimus performønssistø
esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti, FT MarjøanøVirtønen (Turun yliopisto) japrofesso-
ri Tariø Røutiainen-Keskustalo (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
yliopistonlehtori Jukka louhki ja toisena ohjaajana dosentti Jyrki pöysä.

Oppiaineen pääedustaja, professori Vilma Luoma-Aho ehdottaa, että FM Inker-Anni Sørøn
yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen rNhose Voice? Llnderstønding støkeholder inaolae-
ment in law drøfting fficting Snmi reindeer herding esitarkastajina tulisivat toimimaan professori
KøterinøTsetsura (Gayford College of Journalism and Mass Communication) jayliopistonlehto-
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ri Helenø Køntanen (Itä-Suomen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Marita Vos ja toisena ohjaajana professori Vilma Luoma-aho.

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Väittelyluvan myöntäminen (Ilola, Konttinen)

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 hyväksyi21'.2.2018 FM Maarit lloløn soveltavan kielitieteen (soveltavan kielentut-
kimuksen keskus) väitöskirjakäsikirjoituksen Oppitaiden käsityksiä englnnnin suullisestø kietítai-
dostø, sen lppimisesta jø øraioinnistø esitarkastajiksi professori Heini-Marja Pakulan (Turun
yliopisto) ja tutkijayliopettaja, dosentti Taina ]uurakko-Paavolan (HAMK/Hämeen ammatti-
korkeakoulu). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Ilolalle ja toimitetaan oheisina tie-
dekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 24.1.2018 FM Müø Konttisen soveltavan kielitieteen (soveltavan kielen-
tutkimuksen keskus) väitöskirjakäsikirjoituksen Students øt the core of English-medium instruc-
tion: research on internøtional møster's degree students' study pøths ønd the role of øcødemic English
ønd líteraci¿s esitarkastajiksi professori Anne Holmenin (University of Copenhagen) ja EdD,
dosentti Tuula Lehtosen (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM
Konttiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Maarit Ilola (asia 9 / liite 1)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Miia Konttinen (asia 9 lläte2)

Päätösehdotus:
- Myönnetäänväittelylupaesitarkastajienlausuntojenperusteella

Päätös:

Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

L0. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Nenonen)
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Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkas-
tustilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori tai tohto-
rin 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 Jyväsky-
län yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t tiedekunnan väittelyohjeisiin ja
pitää huolt4 että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään fyväskylän 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 edustaja.
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, yliopistotutkija Suvi Saarikallio ehdottaa, ettäFM Pirjo Nenosen mu-
siikkikasvatuksen väitöskirjan "Løulu syömet øukøísee" Kokonøísvøltøinen løulunopetus musükki-
läkunnøn øaullø tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 18. elokuuta2018 klo L2 salissa 5212 ja
että vastaväittäjänä toimii prlfessori Eeaø Anttilø (Taideyliopisto) ja kustokser.a yliopistotutkijø
Suai Søørikøllio. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston
kokoukse ssa 25.4.2018.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Suvi Saarikallio ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vøstøaäíttäjä, professori Eeuø Anttilø, yliopistotutkija Suai Søørikallio (pj.) ja lehtori Pekkø

Toiunnen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut lehtori Erja Kosonen ja toisena ohjaajana
professori Jukka Louhivuori.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Erja Kosonen jääväsi itsensä eikä ollut läsnä asian käsittelyn aikana.

1,L. Ilmoitusasiat

Katsaus rekrytointeihin:

Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä toistaiseksi
Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan aikana
L7 hakemusta. Tehtävää aiemmin hoitanut henkilö valittiin aiemmin professorin tehtävään.
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Asiantuntija-arviointiin valittiin 4 hakijaa. Asiantuntijalausunnon määräpäiväksi on sovittu
31.5.2018.

teh 1.8.201 1 12 1

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan aikana
1"9 hakemusta. Tehtävä liittyy Vaasan liikkeenluovutussopimuksen myötä lisääntyneeseen
opiskelijamäärään etenkin englannin kielessä sekä laitoksen varadekaanin tehtäviä hoitavan
henkilön opetussijasuuteen. Kärkihakijoiksi valikoitui 2 hakijaa, joista toinen peruutti hake-
muksensa. Määräaikaiseen englannin kielen yliopistonopettajan tehtävään on kieli- ja viestin-
tätieteiden laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä valittu 1.8.2018 alkaen FT He-
lena Höylä.

Kulttuurienvälisen viestinnän vliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä aialle 1.8.2018-

31.12.2020

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan aikana
13 hakemusta. Tehtävä liittyy Vaasan liikkeenluovutussopimuksen myötä laitokselle siirty-
neen Intercultural Management and Communication -maisteriohjelman loppuunsaattami-
seen. Ohjelmaan ei oteta enää uusi opiskelijoita ja se päättyy 31,.12.2020. Asiantuntija-
arviointiin valittiin 4 hakijaa. Asiantuntijalausunnon määräpäiväksi on sovittu 1.5.6.2018.

N]¡k]¡kulttuurin tutkimuksen yliopistotutkijan määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2018-

31,.1,2.2022

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui
hakuajan aikana t hakemusta. Tehtävä liittyy pelitutkimukseen ja -suunnitteluun sekä peli-
kulttuurin tutkimuksen huippuyksikköön. Asiantuntija-arviointiin valitttin 2 hakijaa. Asian-
tuntijalausunnon määräpäiväksi sovittiin 13.5.2018.1,6.5.2018 asiantuntija ilmoitti, että hän ei
ehdi tekemään lausuntoa, joten parhaillaan etsitään uutta asiantuntijaa.

Sosiaali
Tehtävää aiemmin hoitanut henkilö valittiin keväällä 2018 yliopistonlehtorin tehtävään. Teh-
tävä oli julkisesti haettavana ja siihen saapui 6 hakemusta, joista 3 kärkihakijaa kutsuttiin an-
tamaan opetusnäyte ja haastatteluihin. Toistaiseksi voimassa olevaan yliopistonopettajan
tehtävään on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtajan esityksestä dekaanin pää-
töksellä valittu 1.8.2018 alkaen YTT Sirpa Kannasoja.

Sukupuolentutkimuksen )¡liopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1,.8.201"8-31.7.2019

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan
aikana 12 hakemusta. Tehtävä on projektitehtäviin siirtyneen yliopistonlehtorin sijaisuus.
Asiantuntija-arviointiin valittiin 3 hakijaa. Asiantuntijalausunnon määräpäiväksi on sovittu
27.5.2018.

Suomalaisen viittomakielen apulaisprofessorin tai professorin tehtävä
Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan aikana
5 hakemusta. Tehtävä täytetään eläköitymisen johdosta. Rekrytointiprosessissa on meneil-
lään hakijoiden valinta asiantuntijamenettelyyn.
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Muita lisäasioita:

Todistusvalinnan valintaperusteet eivät ole kaikissa hakukohdenipuissa yhtenäiset ja Unifi
on pyytänyt joitakin hakukohdenippuja valmistelemaan valintaperusteita uudelleen kesä-
kuun puoliväliin mennessä. Tiedekuntaa koskevista aloista erityisesti kielten todistusvalin-
nan valintaperusteissa on valtakunnallista hajontaa.

Yliopiston strategiatyö etenee aikataulussa. Koulutus- ja tiedeneuvostot ovat valmistelleet
omien alueidensa kontribuutiota strategiatyöhön. Yliopiston hatlitus käsittelee yliopiston
visiota 6.6.201.8 kokouksessaan.

Yliopiston johto vieraili viikolla 20 EU-parlamentissa ja tapasi Suomen eurokansanedustajia.
Tapaamisessa käsiteltiin Horizon Europe -rahoitusohjelmaa, johon esitetty lisäpanostuksia.
Keskiössä ovat kestävä kehitys, innovaatio! hyvinvoiva ihminen jayÅttajyys. Erityisesti mo-
nitieteisyyden vaatimus on korostunut ja ihmistieteiden osallisuudesta keskusteltu paljon.
Myös kotimaassa tutkimusrahoitukseen panostusta kasvatetaan ja kansainvälistä liikkuvuut-
ta pyritään lisäämään mm. kaksinkertaistamalla Erasmus + -rahoituksen määrä. Samalla
matkalla vierailtiin myös KU Leuvenin yliopistossa tutustumassa lähinnä tutkimustoimin-
taan. Johtamisjärjestelmää kuvattiin akateemisesta tarpeesta lähteväksi ja alhaalta ylöspäin
suuntautuvaksi. Tutkimustoimintarahoitusta haetaan ulkopuolisilta rahoittajilta, mutta myös
yliopiston sisäinen perusrahoitus tutkimukseen jaetaan sisäisten hakujen perusteella.

L2. Kokouksen päättäminen

- Dekaani päätti kokouksen kello 11.05.

Jyväskylässä 23.05.2018
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Puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Sei Paananen

Luukka

Pöytäkirjan tarkastaja

Riitta Sokka


