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'1,. 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 07.06.2018.

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. 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 lisäyksellä asian 9 liitteeseen L sekä lisäyksellä asiaan 11.

3. YTT Taru Haapalan hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille \3.6.2018

YTT Taru Haapala on jättänyt24.4.2018 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle anomuk-
sery että hänelle myönnettäisiin valtio-opin, erityisesti poliittisen ajattelun ja käsitteellisen
historian dosentin arvo.



t

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 Taru Haapalan kiinnittämistä yliopistoon ope-
tuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina
toimisivat professori Alan Finlayson (University of East Anglia) ja apulaisprofessori Elena

García Guitián (Universidad Autónoma de Madrid Ciudad Universitaria de Cantoblanco).

Dekaani on29.5.2018 myöntänyt hakijalle vapautuksen opetusnäytteen antamisesta aiemmin
annetun opetusnäytteen perusteella.

Liitteet:
- YTT Taru Haapalan lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 3 lIäte2)

Päätösehdotus:
- Todetaan, että valtio-opin, erityisesti poliittisen ajattelun ja käsitteellisen historian do-

senfruri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.
- Hyväksytään asiantuntijoiksi professori Alan Finlayson (University of East Anglia) ja

apulaisprofessori Elena García Guitián (Universidad Autónoma de Madrid Ciudad
Universitaria de Cantoblanco).

Päätös:

- Todettiin.
- Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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4. YTT Satu Oialan hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille L3.6.2018

YTT Satu Ojala on jättänyt 15.12.2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle anomuk-
sen, että hänelle myönnettäisiin yhteiskuntapolitiikan, erityisesti työelämän tutkimuksen do-
sentin 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)

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 Satu Ojalan kiinnittämistä yliopistoon opetuk-
sen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina
toimisivat professori Heikki Ervasti (Turun yliopisto) ja osastopäällikkö, dosentti Susan Kui-
valainen (E1äketurvakeskus).

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.

Liitteet:
- YTT Satu Ojalan lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 4lläte2)

Päätösehdotus:
Todetaan, että yhteiskuntapolitiikan, erityisesti työelämän tutkimuksen dosentuuri on
tutkimuksen ja opehrksen kannalta tarkoituksenmukainen.
Hyväksytään asiantuntijoiksi professori Heikki Ervasti (Turun yliopisto) ja osastopääl-
likkö, dosentti Susan Kuivalainen (81äketurvakeskus).

Päätös:

- Todettiin.
- Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



5. Tehtävään ottaminen, yliopistonlehtori, englannin kieli

Vireille L3.6.20L8

Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävä on sijoitettu kieli- ja viestintätieteiden laitokseen
Tehtävä on suunniteltu täytettäväksi 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Tehtävään saapui määräaikaan'1,.4.2018 mennessä yhteensä 17 hakemusta. Hakijat olivat:
Deamer, ]ohn
Dubrovskaya,Tatiana
Ennser-Kananen, Johanna Franziska
Herrero López, Isis

Jakonerç Teppo

Josephy, Daniel

Iäntti, Saara

Karimi-Aghdam-Ordaklou, Saeed

Kurtes, Svetlana
Kytölä, Samu

Miglbauer, Marlene
Ranta, Elina
Räisänen, Tiina
Sayers, Dave
Tergujeff, Elina
Ullakonoja, Riikka ja
Westinen, Elina.

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

Hakemusten arviointiin osallistuivat laitoksen johtaja Mika Lähteenmäki, professori Sirpa
Leppänen" yliopistonlehtori Katja Mäntylä ja yliopistonlehtori Sari Sulkunen.

Asiantuntija-arviointiin valittiin seuraavat 4 hakijaa:
Dubrovskaya, Tatiana
Ennser-Kananen, Johanna Franziska
Kytölä, Samu ja

Sayers, Dave

Asiantuntijaksi nimitettiin yliopistonlehtori Leena Kuure Oulun yliopistosta suostumuksensa
mukaan.
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Kaikki asiantuntija-arvioinnissa olleet hakijat kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun ja
antamaan opetusnäyte. Hakijat antoivat 21".5.2018 tehtävää varten opetusnäytteet, jotka arvi-
oitiin seuvaasti:
Dubrovskaya, Tatia na: hya ä

Ennser-Kananen, johanna: kütettäaä

Kytölä, Samu: kütettäaä ja

Sayers, Dave: erinomøinen.

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

Hakemusasiakirjojery asianhrntijalausuntojery opetusnäytteiden ja haastattelujen perusteella
englannin yliopistonlehtorin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettavaksi esite-
tään PhD Dave Sayersia.

Liitteet:
Asiantuntijan lausunto (asia 5 / liite 1)

Muistio tehtävään esitettävästä henkilöstä (asia 5 lläte2)

Päätösehdotus:
- Todetaan hakijat.
- Todetaanasiantuntijalausunto.
- Keskustellaan englannin yliopistonlehtorin tehtävään täyttämiseen kuuluvista asiois-

ta.

Päätös:

Todettiin hakijat.
Todettiin asiantuntij alausunto.
Keskusteltiin tehtävään täyttämiseen kuuluvista asioista.

6. Tehtävän täytön aloittaminen, apulaisprofessori, musiikkikasvatus

Vireille 13.6.2018

Rehtori on 31.5.2018 hyväksynyt dekaanin esityksen musiikkikasvatuksen apulaisprofessorin
(tenure track) tehtävän täyttämiseksi.

Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan musiikiry taiteen ja kulttuurin tutkimuksen 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 Heikki Hangan ja pro-
fessori Petri Toiviaisen. Dekaani toimii puheenjohtajana ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö
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
- Musiikkikasvatuksen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttösuunnitelma

(Asia6/liitel)

Päätösehdotus:
Keskustellaan tehtävåin täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän ko-
koonpanosta.
Hyväksytään valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttä-
miseksi

Päätös:

- Keskusteltiin.
Hyväksyttiin valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma.

7. Tehtävän täytön aloittaminen, apulaisprofessori tai professori, soveltava kielitiede

Vireille L3.6.20L8

Rehtori on 31.5.2018 hyväksynyt dekaanin esityksen soveltavan kielitieteen apulaisprofesso-
rin (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 Lähteenmäen,
professori Anne Pitkänen-Huhdan ja professori Sari Pietikäisen. Dekaani toimii puheenjohta-
jana ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö 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
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Soveltavan kielitieteen apulaisprofessorin (tenure track) tai professorin tehtävän täyt-
tösuunnitelma (Asia 7 llätel)

Päätösehdotus:
Keskustellaan tehtäväin täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän ko-
koonpanosta.
Hyväksytään valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttä-
miseksi

Päätös:

- Keskusteltiin.
- Hyväksyttiin valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma.

8. Tehtävän täytön aloittaminen, professori, sosiaalityö

Vireille L3.6.2018

Rehtori on 31.5.2018 hyväksynyt dekaanin esityksen sosiaalityön professorin tehtävän täyt-
tämiseksi.

Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan yhteiskuntatieteiden ja filosofian 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 Ojakangaary pro-
fessori Marjo Kurosen ja professori Tiina Silvastin. Dekaani toimii puheenjohtajana ja sihtee-
rinä toimii hallintopäällikkö Riitta Sokka.

Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta tiede-
kuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissal7.12 .2015, kohta 6.2.)

Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi

Liitteet:
- Sosiaalityön professorin tehtävän täyttösuunnitelma (Asia I / liite 1)

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

koonpanosta.
- Hyväksytään valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävän tàyttà-

miseksi

Päätös:

- Keskusteltiin.
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Hyväksyttiin valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma.

9. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat2DlT-2D2} I täy-
dennyksiä ja korjauksia

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.

Laitokset ovat tehneet liitteen 1 mukaiset täydennys/korjausehdotukset opetussuunnitelmiin.

Liitteet:
- Opetussuunnitelmaan ehdotetut täydennykset ja korjaukset (asia 9 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetussuunnitelmaan tehtävistä täydennyksistä ja korjauksista liitteen 1

mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin liitteen 1 ja täydennyksien mukaisesti.

L0. Lisensiaatintutkielman hyväksyminen ja arvostelu (Alatalo)

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisensiaatintut-
kimukset tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn
mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai
varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

Yliopiston tutkintosäännön (20 $) mukaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden kuukau-
den kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen arviointilausunto,
jossa he tekevät ehdotuksen arvolauseeksi. Yliopistolain (44 $) mukaan ennen lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta.

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

YTT, yliopistonlehtori Tuija Eronen (Tampereen yliopisto) ja VTT, kehittämispäällikkö Laura
Yliruka (Pääkaupunkiseudun Sosiaalialan osaamiskeskus (HUS) esittävät, ettà YTM Mørjo
Aløtalon sosiaalityön / lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisalaan kuuluvan ammatillinen lisen-
siaatintutkielma Suhdeperustøísen tiedonmuodostuksen jännitteet løstensuojelun avohuollon sosiøø-

lityössä hyväksyttäisiin. Tarkastajien yhteislausunto on lähetetty YTM Alatalolle ja toimite-
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taan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut ytiopis-
tonlehtori Elina Virokannas.

Oppiaineen pääedustaja professori Mikko Mäntysaari on tehnyt ehdotuksen arvolauseeksi.

Liitteet:
- Tarkastajien lausunto YTM Marjo Alatalon lisensiaatintutkielmasta (asia 10 / liite 1)

- Oppiaineen pääedustajary professori Mikko Mäntysaaren ehdotus YTM Marjo Alata-
lon lisensiaatintutkielman arvostelusta (asia 10 / liite 2)

Päätösehdotus:
Hyväksytään ja arvostellaan lisensiaatintutkimus oppiaineen pääedustajan arvolause-
ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin lisensiaatintutkimus oppiaineen pääedustajan arvolause-
ehdotuksen mukaisesti.

LL. Esitarkastajien määrääminen (Braban! Hannula, Hotanen, Laitinen, Pohjolainen, Sor-
manen)

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, professori Jaakko Erkkilä ehdottaa, että FM Oliaier Brøbøntin mu-
siikkiterapian väitöskirjakäsikirjoituksen Usíng altered støtes of consciousness in improaisøtionøl
music therøpy: The potentiøl of reslnønce ftequency breathing esitarkastajina tulisivat toimimaan
professlr Cheryl Dileo (Temple University) ja FT Marko Punkanen (Nyanssi). Tutkimuksen pää-
ohjaajana on toiminut professori Jaakko Erkkilä ja toisena ohjaajana professori Petri Toiviai-
nen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että TaM Leenø Hannulan museo-
logian väitöskirjakäsikirjoituksen Käuijät, kokijat, kokemukset - museologinen tutkimus Sffin se-

nioriklubista tnidemuseon keskiössø esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Helena Seder-

holm (Aalto-yliopisto) ja yliopistonlehtori Annünø Koiauroaa (Lapin yliopisto). Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Janne Vilkuna ja toisena ohjaajana yliopistotutkija Tuija
Saresma.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua ehdottaa, etta FM luho Hotøsen filosofian väi-
töskirjakäsikirjoituksen Merleøu-Ponty's Reøding of Descørtes: From Cørtesiøn Duality to the New
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Ontological Structure esitarkastajina fulisivat toimimaan øssociate professor Ted Toadaine (Penn-
sylvania State University) ja professori Døaid Morris (Concordia University, Canada). Tutki-
muksen pääohjaajana on toiminut professori Sara Heinämaa ja toisena ohjaajana dosentti
Susanna Lindberg (Helsingin yliopisto).

Oppiaineen pääedustaja professori Tapio Litmanen ehdottaa, ettäWM Hønnø Laitisen sosio-
logian väitöskirjakäsikirjoituksen Nøorten, aøltion aøi mørkkinoiden asiølln? Nuorisojärjestöjen
hybridit toimintølogükøt esitarkastajina tulisivat toimimaan apuløisprofessori Ville-Pekkø Sorsn
(Hanken) ja dosentti, WT, turuøtalotoiminnøn johtnjø Leena Suurpää (Suomen Punainen Risti).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Markku Lonkila ja toisena ohjaajana yli-
opistonlehtori Petri Ruuskanen.

Oppiaineen pääedustaja professori Kati Närhi ehdottaa, että KM Auli Pohjoløisen sosiaalityön
väitöskirjakäsikirjoituksen lulkistø løstensuojelun perhetyötä yksityiskodissø. Vønhempien jø perhe-

työntekijöiden kokemusten tulkintø perhetyöstii morøølisen toimijuuden näkökulmøstn esitarkastajina
tulisivat toimimaan øpuløisprofessorí, YTT, dosentti Johannø Hurtig (Lapin yliopisto) ja professori
Merja Løitinen (Lapin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Aila-
Leena Matthies ja toisena ohjaajana professori Mikko Mäntysaari.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että FM Nünø Sormasen jour-
nalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Socløl network site communities øs øgents ønd spaces of
pursuing influence in society: Forms, støges ønd øttributes of buildíng communicøtiae power esitar-
kastajina tulisivat toimimaan professori Møria Bøkardíjeaø (The University of Calgary) ja øssis-

tønt professor Tero Kørppi (University of Toronto Mississauga). Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut yliopistotutkija Turo Uskali ja toisena ohjaajana professori Epp Lauk.

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotuksenmukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

12. Väittelyluvan myöntäminen (Arentshorst, Berndtson)

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 MA Hans Arentshorstin filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen
Perspectiaes on Freedom esitarkastajiksi associate professor Robin Celikatesin (Universiteit van
Amsterdam) ja research associate, PhD Wim Weymansin (Katholieke universiteit te Leuven,



IL

KU Leuven). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Arentshorstille ja toimitetaan ohei-
sina tiedekuntaneuvoston j äsenille.

Tiedekunta hyväksyi 13.12.2017 FM Petri Berndtsonin filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen
Phenomenological Ontology of Breøthing: The Phenomenologico-Ontological Interpretøtion of the

Barbøric Conaiction of We Breøthe Air and ø New Philosophicnl Principle of Silence of Breøth, Abyss

of Yøznn esitarkastajiksi professori emeritus Patrick Burken (Gonzaga University) ja professori
Glen Mazisin (Pennsylvania State University). Koska professori Glen Mazis ilmoitti 4.1.2018,
ettei hän henkilökohtaisten syiden vuoksi pystykään toimimaan esitarkastajana, tiedekunta
nimitti 24.1,.201,8 professori Glen Mazisin tilalle esitarkastajaksi professori Edward Caseyn
(Stony Brooks University, USA). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Berndtsonille ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ MA Hans Arentshorst (asia 12 I läte 1)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Petri Berndtson (asia 12 lläte2)

Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella

Päätös:

Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

L3. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Arentshorst, Berndtson,Ilola, Konttinen)

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 huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään Jyväskylän yliopiston väitös-
käytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan, 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.
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Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua ehdottaa, että MA Høns Arentshorstin filoso-
fian väitöskirjakäsikirjoituksen Perspectiaes of Freedom tarkastustilaisuus pidetään keskiviik-
kona 8. elokuuta2018 klo 12 salissa 521,2 ja että vastaväittäjänä toimii professori lømes Ingram
(McMaster University, Canada) ja kustoksena professori Mikko Yrjönsuuri. Lupa väitöskirjan
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.6.20L8.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua ehdottaa, että arviointilautakuntaan nime-
täàn aøstøoäittäjä, professori lames Ingrøm, professori Jøri Kaukua (pj.) ja professori Mika Ojaknngas.
Tutkimuksen pääohjaajina ovat toimineet professori Mikko Yrjönsuuri ja professori Bert van
den Brink (Utrecht University). Muina ohjaajina ovat toimineet professori Arto Laitinen
(Tampereen yliopisto) ja Joel Anderson (Utrecht University).

Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua ehdottaa, että FM Petri Berndtsonin filosofian
väitöskirjakäsikirjoituksen Phenomenological Ontology of Breathíng: The Phenomenologico-
Ontologicøl Interpretøtion of the Børbøric Conuiction of We Breøthe Air ønd ø New Philosophícøl
Princþle of Silence of Breøth, Abyss of Yøwn tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 28. syys-
kuuta 2018 klo 12 salissa F{320 ja että vastaväittäjänä toimii professori emeritus Pøtrick Burke
(Gonzaga University) ja kustoksena professori Søra Heinämøø. Lupa väitöskirjan julkiseen tar-
kastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 1"3.6.2018.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua ehdottaa, ettà arviointilautakuntaan nime-
tään anstøaäittäjä, professori emeritus Pøtrick Burke, yliopistonlehtori loonø Tøþøle (pj.) ja professori
Pøuline aon Bonsdorff.Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Sara Heinämaa.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Mia Halonen ehdottaa, että FM Møørit Iloløn sovel-
tavan kielitieteen (soveltavan kielentutkimuksen keskus) väitöskirjakäsikirjoituksen Oppitai-
den käsityksiä englønnin suullisestø kielitøidosta, sen oppimisestø jn øraioinnista tarkastustilaisuus
pidetään lauantaina 29. syyskuuta 20L8 klo 12 salissa RUU D101 Helena ja että vastaväittäjä-
nä toimii proþssori Heini-Mørjø PøkuIø (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Mirja Tørnø-
nen.Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokoukses-
sa23.5.2018.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Mia Halonen ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään aastaaäittäjä, professori Heíni-Marjø Pakulø, professori Tørja Nikulø-läntti (pj.) ja yliopis-
tonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty.Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Mirja Tar-
nanen ja toisena ohjaajana professori Ari Huhta.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Mia Halonen ehdottaa, ettäFM Müø Konttisen sovel-
tavan kielitieteen (soveltavan kielentutkimuksen keskus) väitöskirjan Students øt the core of
English-medium instruction: reseørch on internationøl møster's degree students' study pøths and the
role of academic English ønd literøcies tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 26. lokakuuta 201,8

klo 12 salissa 5212 ja että vastaväittäjänä toimii professori Anne Holmen (University of Copen-
hagen) ja kustoksena johtøjø Peppi Taølas. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnet-
tiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.5.2018.
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Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Mia Halonen ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään aøstøaäittäjä, professori Anne Holmen, yliopistotutkija Tøinø Søørinen (pj.) jø yliopíston-
lehtori Katja Mäntylä. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut johtaja Peppi Taalas ja toisena
ohjaajana yliopistotutkija Mia Halonen.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti

1.4. Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu (Leukumaa-Autto, Rissanen, Zengl

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-kunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvolau-
seesta.

FM SaiIø Leukumøø-Autton yleisen historian väitöskirjan Tøaoitteenø aahaa ja yhtenäinen kønsø.

Historia jø kieli kønsallisen identiteetin rakentømisen aälineinä Piitsin øikøkøuden Virossa 1934-1940
hyväksyminen. FM Leukumaa-Autto puolusti julkisesti väitöskirjaansa 25.5.2018. Vastaväit-
täjän, d.osentti, FT Pertti Grönholmin (Turun yliopisto) lausunto, akatemiatutkija Simo Mik-
kosen kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on
toimitettu FM Leukumaa-Auttolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille.
Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7434-3.

FL Mikø Rissasen latinan kielen väitöskirjan Suden uskonnollínen øsemø øntükin Roomassø hy-
väksyminen. FL Rissanen puolusti julkisesti väitöskirjaartsa 5.6.2018. Vastaväittäjän, profes-
sori Mika Kajavan (Helsingin yliopisto) lausunto, lehtori Raija Vainion kustoksen lausunto
sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FL Rissaselle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa jYXissä osoit-
teessa http ://urn.filURN:ISBN :978-95 1 -39-7427-5.

MA Cheng Zengin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Exploring Organizationøl Dissent
in ø Globøl Setting hyväksyminen. MA Zeng puolusti julkisesti väitöskirjaansa'1..6.2018. Vas-
taväittäjän, emeritaprofessori Caroline Hatcherin (Queensland University of Technology) ja
professori Stephen Croucherin kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja
ehdotus arvolauseeksi on toimitettu MA Zengille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvo-
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ton jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-
7444-2.

Liitteet:
- FM Saila Leukumaa-Autto /vastaväittäjän lausunto (asia L4 / liite 1)

- FM Saila Leukumaa-Autto /kustoksen lausunto (asia 14lläte2)
- FM Saila Leukumaa-Autto /arviointilautakunnan lausunto ja ehdofus arvolauseeksi

(asia 14 / liite 3)

- FL Mika Rissanen /vastaväittäjän lausunto (asia 14 lläte 4)
- FL Mika Rissanen /kustoksen lausunto (asia L4 / liite 5)
- FL Mika Rissanen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia L4 /

liite 6)

- MA Cheng Zenglvastaväittäjän lausunto (asia 14lläte7)
- MA Cheng Zenglkustoksen lausunto (asia 14 / liite S)

- MA Cheng Zenglarviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia1"4l
liite 9)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan esityksen mukaisesti

Päätös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

15. Ilmoitusasiat

Yliopiston uuden johtosäännön luonnos on yliopiston hallituksen käsittelyssä tänään
13.6.2018

Tiedeneuvosto on tehnyt henkilöstöpalveluille esityksen uudeksi tenure track -malliksi.
Henkilöstölakimies valmistelee lopullista versiota, joka saatanee käyttöön syksyllä 2018.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta menestyi loistavasti Suomen Akatemian ra-
hoitushaussa, dekaani lähettää kiitoksia kaikille laitoksille sitkeydestä rahoitusten hakemi-
sessa. Myös rehtori oli huomioinut tiedekuntamme menestyksen rahoituksen kotiuttamises-
sa.

Yliopiston strategiatyössä hahmoteltu yliopiston missiota ja visiota. Ehdotus missioksi:
Olemme aøikuttøaø sivistysyliopisto. Røkennømme yhdessä jn ennøkkoluulottomøsti kestäuää jø hy-
ainaoiaaø møailmna. Ehdotus visioksi: Rohkeøsti, øínø øskeleen edellä. Olemme oppímisen ja hyuin-
aoinnin øIoilla yksi møøilman johtøaistø tíedeyliopistoista sekä osøømisen jø kestävän hyainaointíyh-
teiskunnøn uudistøja - rohkeøsti, nina øskeleen edellä. Lisäksi tiedekunnilla annettu tehtäväksi
miettiä tiedekunnan omaa tavoitetta ja keinoja sen toteuttamiseen. HYTK:n tavoitteeksi joh-
toryhmäkeskustelun perusteella ilmoitettu monitieteisyyden ja rcjat ylittävien tutkimus- ja
opetusmahdollisuuksien edistäminen ja toteutustavoiksi resurssointi, rekrytointiprosessien
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joustavoittaminen ja tilasuunnittelun hyödyntäminen esim. "törmäytystilojen" muodosta-
miseksi monitieteisille hankkeille. Lisäksi strategiatyössä pohdittu yliopiston painopistealu-
eita, jotka pohjautuvat nykyiseen strategiaan. Painopistealueet ovat yliopiston hallituksen
keskusteltavana tänään 13.6.2018 ja niitä tarkastellaan uudelleen vielä tutkimuksen arvioin-
nin valmistuttua.

L6. Kokouksen päättäminen

- Dekaani päätti kokouksen kello 11.30

Jyväskylässä 13.06.2018

Puheenjohtaja tta L

Kokouksen sihteeri Sei Paananen

Pöytäkirjan tarkastaja Riitta Sokka

Pöytäkirjan tarkastaja


