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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 23.08.201,8.

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 kohdaksi 1,6 Kunniatohtoreista päättäminen

3. FT Antti Räihän hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 29.8.2018

FT Antti Räihä on jättänyt 31.5.2018 historia ja etnologian laitokselle anomuksery että hänelle
myönnettäisiin historian: Suomen ja sen lähialueiden vertailevan tutkimuksen dosentin arvo.



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

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

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 etnologian laitos pitää Antti Räihän kiinnittämistä yliopistoon opetuksen ja tut-
kimustyön kannalta tarkoifuksenmukaisena.

Historian ja etnologian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina toimisivat
professori Johanna Ilmakunnas (Turun yliopisto) ja yliopistonlehtori, dosentti Matti Enbuske
(Oulun yliopisto).

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.

Liitteet:
- FT Antti Räihän lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 3 lläte2)

Päätösehdotus:
- TodetaarL että historian: Suomen ja sen lähialueiden vertailevan futkimuksen dosen-

tuuri on futkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.
- Hyväksytään asiantuntijoiksi professori Johanna Ilmakunnas (Turun yliopisto) jayli-

opistonlehtori, dosentti Matti Enbuske (Oulun yliopisto).
- Esitetääru että FT Antti Räihä antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämiseksi.

Todetaan, että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen johtajan kokoama arvioin-
tiryhmä.

Päätös:

- Todettiin.
- Hyväksyttiin.
- Päätettiirç että hakija antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämiseksi

4. FT Sanna Tapionkasken hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 29.8.2018
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FT Sanna Tapionkaski on jättänyt 3.1,1,.2017 musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen lai-
tokselle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen, tarkempana
alana fantasia- ja vastaanottotutkimus, 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 ryhtyi 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.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää Sanna Tapionkasken kiinnittämistä
yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asian-
tuntijoina toimisivat professori, emeritus Kerry Mallan (Queensland University of Technolo-
gy, Brisbane, Australia) ja FT, dosentti Maria Lassén-Seger (Abo Akademi).

Hakija ei ole antanut opetusnäytettä.

Liitteet:
- FT Sanna Tapionkasken lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4 / liite

1)

- Laitoksen lausunto (asia 4lläte2)

Päätösehdotus:
- Todetaan, että nykykultfuurin tutkimuksen, tarkempana alana fantasia-ja vastaanotto-

tutkimus, dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.
- Hyväksytään asiantuntijoiksi professori, emeritus Kerry Mallan (Queensland Univer-

sity of Technology, Brisbane, Australia) ja F! dosentti Maria Lassén-Seger (Äbo Aka-
demi).

- Esitetääru että FT Sanna Tapionkaski antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntä-
miseksi. Todetaary että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen johtajan kokoama
arviointiryhmä.

Päätös:

- Todettiin.
- Hyväksyttiin.
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- Päätettiin, että hakija antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämiseksi.

5. Dosentin arvon myöntämisestä päättäminen, PhD Frank Möller

Vireille 21,.2.2018

PhD Frank Möller on jättänyt 29.11,.2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle ano-
muksen, että hänelle myönnettäisiin valtio-opiry erityisalana kansainväliset suhteef rauha ja
konfliktitutkimus dosentin arvo.

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

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää do-
sentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekuntaneu-
voston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Erityi-
sesti tulee huolehtia siitäì, 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 Frank Möllerin kiinnittämistä yliopistoon ope-
tuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi asi-
antuntijoiksi Alexander Spencerin (Otto-von-Guericke-Universität) ja Roland Bleikerin (Uni-
versity of Queensland).

Molemmat asiantuntijat pitävät PhD Frank Mölleriä tieteellisesti pätevänä haettavana ole-
vaan dosentuuriin.

Hakija on antanut opetusnäytteen 13.6.2018 aiheesta From War to Peace -A Trajectory of
Post-war Photography arvosanalla kütettäa ä.

Liitteet:
PhD Frank Möllerin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 5 / liite 1)
Laitoksen lausunto (asia 5 lläte2)
Asiantuntijoiden lausunnot (asia 5 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Todetaary että PhD Frank Möllerillä on yliopistolain (558/2009) 89 g:n edellyttämä

opetustaito.
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Esitetään, että PhD Frank Möllerille myönnetään valtio-opirç erityisalana kansainväli-
set suhteef rauha ja konfliktitutkimus dosentin arvo.

Päätös:

- Päätettiin.
- Todettiin.
- Todettiin.
- Päätettiin myöntää PhD Frank Möllerille valtio-opiry erityisalana kansainväliset suh-

teet, rauha ja konfliktitutkimus, dosentin arvo.

6. Tehtävän täytön aloittaminen, apulaisprofessori, iournalistiikka

Vireille 29.8.2018

Rehtori on 31.5.2018 hyväksynyt dekaanin esityksen journalistiikan apulaisprofessorin (tenu-
re track) 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 Lähteenmäeru
professori Anu Sivusen ja professori Mikko Villin. 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
- ]ournalistiikan apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttösuunnitelma (Asia 6 /

liite 1)

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

Päätös:

- Keskusteltiin.
- Hyväksyttiin kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttämiseksi.



7. Tehtävän täytön aloittaminen, apulaisprofessori, musiikkitiede

Vireille 29.8.2018

Rehtori on 31.5.2018 hyväksynyt dekaanin esityksen musiikkitieteen 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 henkilöstöasioissalT|1,2.201s, kohta 6.2.)

Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi

Liitteet
Musiikkitieteen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttösuunnitelma (Asia7 I
liite 1)

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

Päätös:

- Keskusteltiin.
- Hyväksyttiin kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttämiseksi.

8. Tehtävän täytön aloittaminen, apulaisprofessori, valtio-oppi

Vireille 29.8.2018

Rehtori on 31.5.2018 hyväksynyt dekaanin esityksen valtio-opin apulaisprofessorin (tenure
track) tehtävän täyttämiseksi.

Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen.
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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 valmisteluryhmäåin laitoksen johtaja (31.12.2015 saakka), professori
Mika Ojakankaan, laitoksen johtaja (1,.1,.2019 alkaen), professori Marjo Kurosen ja professori
Miira Tuomisen. 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
Valtio-opin apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttösuunnitelma (Asia 8 / liite
1)

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

Päätös:

- Keskusteltiin.
- Hyväksyttiin kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttämiseksi.

9. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmatàOLT-2}2} llisäys

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) 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 .

Kieli- ja viestintätieteiden laitos ehdottaa englannin kielen opintojakson lisäämistä opetus-
suunnitelmaan. Opintojakson tiedot ovat liitteenä.

Liitteet
Opetussuunnitelmaan ehdotettu lisäys (asia 9 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetussuunnitelmaan tehtävästä lisäyksestä liitteen 1 mukaisesti.

Päätös:
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Päätettiin ehdotuksen mukaisesti

L0. Delegointipäätös tiedekuntaneuvostolta dekaanille ajalle 29.8.2018-31,.12.2021 (väitös-
kirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten tarkastusprosesseihin liittyvät päätökset)

Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on (14 $) määrätä väi-
töskirjojen, lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuoritusten esitarkastajat, tarkastajat ja
vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset tarkastajien tai arviointilautakunnan (jos nimet-
ty) lausuntojen perusteella. Väitöskirjojerç lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuori-
tusten arvostelua lukuun ottamatta tiedekuntaneuvosto voi määräajaksi siirtää dekaanin käsiteltäväk-
si ja ratkaistavaksi edellä tarkoitettuja asioita.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan
24.1.2018 siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi esitarkastajien nimeämisen väitös-
kirjatöille, väittelyluvan myöntämisen, väitöstilaisuudesta päättämiserç väitöskirjan arvoste-
lun tarkastajien lausuntojen perusteella sekä lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määräämi-
sen ja lisensiaatintutkimuksen arvostelun tarkastajien lausuntojen perusteella tilapäisesti tie-
dekuntaneuvoston kokousrytmiä täydentäen silloin kun se tarkastusprosessin kulun kannal-
ta on perusteltua. Delegointipäätös todettiin koskevan kautta 1.1.2018-31.12.2021.

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi 1,3.6.2018 muutoksia johtosääntöön. Yksi muutoksista
koski väitöskirjojerç lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuorifusten arvoste-
lua, joita ei enää voi delegoida pois tiedekuntaneuvoston päätösvallasta. Perusteluna päätök-
selle todettiiru että väitöskirjojen arviointi on tunnistettu keskeiseksi laadunvarmistuksen
välineeksi. Johtosääntömuutoksen myötä delegointipäätöstä tiedekunnalta dekaanille on tar-
peellista muuttaa väitöskirjojery lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuoritus-
ten arvostelun osalta.

Muilta osin erityisistä syistä voi edelleen olla perusteltua, että dekaani voi tiedekuntaneuvos-
ton kokousrytmiä täydentäen määrätä väitöskirjojen, lisensiaattitutkimusten ja muiden vas-
taavien opintosuoritusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät. Lisäksi on perusteltua,
että dekaani voi myöntää väittelyluvan esitarkastajien lausuntojen perusteella ja päättää väi-
töstilaisuudesta. Erityisesti edellä mainittujen päätösten delegointi on perusteltua silloin kun
tiedekuntaneuvoston kokousten välillä on pidempi tauko (esimerkiksi kesän aikana) tai kun
opinnäytetyön tarkasfusprosessi on perusteltua siirtää seuraavaan vaiheeseen ennen tiede-
kuntaneuvoston seuraavaa kokousta (esimerkiksi joulukuussa).

Päätösehdotus:
- Siirretään dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi esitarkastajien, tarkastajien ja vas-

taväittäjien nimeäminen väitöskirjoille, lisensiaattitutkimuksille ja muille vastaaville
opintosuorituksille sekä väittelyluvan myöntäminen ja väitöstilaisuudesta päättämi-
nen tilapäisesti tiedekuntaneuvoston kokousrytmiä täydentäen silloin kun se tarkas-
tusprosessin kulun kannalta on perusteltua. Todetaan, että tiedekuntaneuvoston de-
le gointipäätös koskee aikaväliä 29 .8.201.8 - 31.12.2021.

Päätös:
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Päätettiin delegoinnista tiedekuntaneuvoston toimikauden loppuunS'1,.12.2021, saak-
ka.

1,L. Lisensiaatintutkielman hyväksyminen ja arvostelu (Veripää)

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.

VTT, dosentti Elisa Juholin (Helsingin yliopisto) ja HT, tutkijatohtori Sanna Tuurnas (Tampe-
reen yliopisto) esittävät, että FM Heli Verþään yhteisöviestinnän lisensiaatintutkielm a Vulro-
aøikutuksen merkitys pøikkøøn sitoutumisessø. Identiteetit jø sosiaølinen päiiomø hyväksyttäisiin.
Tarkastajien yhteislausunto on lähetetty FM Veripäälle ja toimitetaan oheisena tiedekunta-
neuvoston jäsenille. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Vilma Luoma-aho.

Oppiaineen pääedustaja professori Vilma Luoma-aho on esteellinen tekemään arvolause-
esitystä. Ehdotuksen arvolauseeksi on tehnyt FT, yliopistonopettaja Laura Asunta.

Liitteet:
- Tarkastajien lausunto FM Heli Veripään lisensiaatintutkielmasta (asia 11 / liite 1)

- FT, yliopistonopettaja Laura Asunnan ehdotus FM Heli Veripään lisensiaatintutkiel-
man arvostelusta (asia LL lläte2)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan lisensiaatintutkimus FT, yliopistonopettaja Laura Asun-

nan arvolause-ehdofu ksen mukaisesti.

Päätös:

- Päätettiin Laura Asunnan arvolause-ehdotuksen mukaisesti.

L2. Esitarkastajien määrääminen (Hilianen, Salovaara)

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.
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Oppiaineen pääedustaja, professori Petri Karonen ehdottaa etlä FM Mikko Hiljasen Suomen
historian väitöskirjakäsikirjoituksen Suomaløinen pøikøllispapisto Ruotsin ualtíon røkentøjøna
L550-luaultø 16L0-luaun ølkuun esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Anu Løhtinen
(Helsingin yliopisto) ja dosentti, FT Esko M. Løine (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääoh-
jaajana on toiminut professori Kustaa H.J. Vilkuna ja muina ohjaajina professori Petri Karo-
nen ja FT Marko Hakanen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Mäntysaari ehdottaa, että YTM, FM lllla Søloaøø-

røn sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen Rikoksista tuomitut nøiset - Yhteisöstä erottømínen jø
tøkaisin lättämisen møhdollisuudet esitarkastajina tulisivat toimimaan proþssori Tørja Pösö
(Tampereen yliopisto) ja professori Sønnø Høutølø (Lapin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana
on toiminut yliopistonlehtori Marita Husso ja toisena ohjaajana professori Marjo Kuronen.

Päätösehdotus:
- Hyväksytäänehdotuksenmukaisesti.

Päätös:

- Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

L3. Väittelyluvan myöntäminen (De Freitas, Hannula, Kuoppamäki, Piittinen, Pohjolai-
nen, Raappana)

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 kiriallinen 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 25.4.2018 MA Luis Nuno De Freitøsin valtio-opin väitöskirjakäsikirjoi-
tuksen The new Europeøn Parliament: The Common Agriculturøl Policy under codecision øfter the
Lisbon Treøty esitarkastajiksi VTT, tutkimusprofessori Hilkka Vihisen (Luonnonvarakeskus
LUKE) ja YTT, tutkijatohtori Katja Mäkisen (Jyväskylän yliopisto). Esitarkastajien yhteislau-
sunto on toimitettu MA De Freitasille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 13.6.2018 TøM Leenø Hønnuløn museologian väitöskirjakäsikirjoituksen
Kävijät, kokijat, kokemukset - museologinen tutkimus Siffin senioriklubistø taidemuseln keskiössä

esitarkastajiksi professori Helena Sederholmin (Aalto-yliopisto) ja yliopistonlehtori Anniina
Koivurovan (Lapin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu TaM Hannulalle ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 25.4.2018 YTM Sannø Kuoppømäen sosiologian väitöskirjakäsikirioituk-
sen The role of øge ønd life course stage in digítal consumption esitarkastajiksi senior researcher,
PhD Mireia Fernández-Ardèvolin (Universitat Oberta de Catalunya) ja apulaisprofessori, FT
Minna Ruckensteinin (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTM
Kuoppamäelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.
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Dekaanin estyneenä ollessa varadekaani hyväksyi 4.7.201,8 FM Søri Püttisen englannin kielen
väitöskirjakäsikirjoituksen R¿constructing the Gothic in Gømes ønd Gaming: Gothic monsters ønd
ideolo.gy in the story world øndplayer experíences of FøIIout 3 esitarkastajiksi lecturer, PhD Jaro-
slav Svelchin (UniverzitaKarlova, Universitetet i Bergen) ja associate professor, PhD Miguel
Sicartin. Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Piittiselte ja toimitetaan oheisina tiede-
kuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 13.6.2018 KM Auli Pohjoløisen sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen
Julkista lastensuojelun perhetyötä yksityiskodissa. Vanhempien ja perhetyöntekijöiden ko-
kemusten tulkinta perhetyöstä moraalisen toimijuuden näkökulmasta esitarkastajiksi apu-
laisprofessori, YTT, dosentti Johanna Hurtigin (Lapin yliopisto) ja professori Merja Laitisen
(Lapin yliopisto). Esitarkastajien yhteislausunto on toimitettu KM Pohjolaiselle ja toimitetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Dekaani hyväksyi 4.5.2018 FM MitrøRøøppønøn viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksenTümeis-
tä airtuaølitümeihin - onnistuminen tyi)elämän tümeissä esitarkastajiksi dosentti, yliopistonlehto-
ri janne Matikaisen (Helsingin yliopisto) ja dosentti, yliopistotutkija (TaY) ja tutkijatohtori
(liikuntatieteellinen tiedekunta,Iy) Anu Järvensivun. Esitarkastajien lausunnot on toimitettu
FM Raappanalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien yhteislausunto/ MA Luis Nuno De Freitas (asia 13 / liite 1)
- Esitarkastajien lausunnot/ TaM Leena Hannula (asia 13 lläte2)
- Esitarkastajien lausunnot/ YTM sanna Kuoppamäki (asia 13 / liite 3)
- Esitarkastajien yhteislausunto/ FM sari Piittinen (asia 13 lräte 4)
- Esitarkastajien yhteislausunto/ KM Auli Pohjolainen (asia 13 / liite 5)
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Mitra Raappana (asia 13 lläte 6)

Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:

- Myönnettiinväittelyluvat.

14. Väitöstilaisuudesta päättäminen (RaappanA Selander)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkas-
tustilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori tai tohto-
rin tutkinnon suorittanuÇ 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 Jyväskylän yliopiston väitös-
käytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Päätösehdotus:
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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, professori Maarit Valo ehdottaa, että FM Mitrø Røøppønøn viestin-
nän väitöskirjakäsikirjoituksen Onnistuminen työelämän tíimeíssø (nimi muuttunut esitarkas-
tuksen jälkeen) tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 13. lokakusta 2018 klo 12 salissa L304
ja että vastaväittäjänä toimii dosentti, yliopistonlehtori lønne Møtikøinen (Helsingin yliopisto) ja
kustoksena prlfessori Møørit Vølo. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tie-
dekuntaneuvoston kokoukses sa 29 .8.2018.

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että arviointilautakuntaan nime-
tään aøstaviiittäjä, dosentti, yliopistonlehtori lanne Møtikøinen, professori Anu Siaunen (pj.) ja øpu-
løisprofessori Mørko Sütonen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Maarit Valo ja
toisena ohjaajana lehtori, FT Tarja Valkonen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Tapio Litmanen ehdottaa, että YTM Kíirø Kirsikkø Selønde-

rin sosiologian väitöskirjakäsikirjoituksen Työhyuinaoínnin pøradoksit kolmnnnen sektorin pølk-
køtyössä tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 29. syyskuuta 2018 klo 12 salissa 5212 ja että
vastaväittäjänä toimii professori Hørri Melin (Tampereen yliopisto) ja kustoksena yliopistonleh-
tori Petri Ruuskønen Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin dekaanin päätök-
senä 18.6.2018.

Oppiaineen pääedustaja, professori Tapio Litmanen ehdottaa, että arviointilautakuntaan ni-
metään aø.støaäittäjä, proþssori Harri Melin, professori Tapio Litmønen (pj.) ja yliopistonopettajø,
YTT Tomi Oinøs. Tutkimuksen pääohjaajarra on toiminut yliopistonlehtori Petri Ruuskanen ja
toisena ohjaajana yliopistotutkija Timo Anttila.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

- Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

15. Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu (Arentshorct,Baltazar, Horila, Vento)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat tar-
kastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn mukaan
(2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajäse-
net, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
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Yliopistolain (44 $) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen an-
tamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (25 $) mukaan vastaväittäjän tulee
kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arvioin-
tilausunto väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvolausees-
ta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli tiede-
kuntaneuvosto on nimennyt arviointilauta-kunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvolau-
seesta.

MA Høns Arentshorsfin fiJ'osofian väitöskirjan Perspectiaes on freedom. Normøtiae ønd politicat
aiertts on the preconditions of ø free democrøtic society hyväksyminen. MA Arentshorst puo-
lusti julkisesti väitöskirjaansa 8.8.2018. Vastaväittäjän, professori ]ames Ingramin
(McMaster University, Canada) lausunto, professori Mikko Yrjönsuuren kustoksen lau-
sunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu MA
Arentshorstille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luet-
tavissa ]YXissä osoitteess ahttps:l ljyx.jyu.filhandlel'1.23456789159029 .

FM Mørgørida Bøltazarín musükkitieteen väitöskirjan rNhere Mind ønd Music Meet. Affect
Self-Reguløtion through Music hyväksyminen. FM Baltazar puolusti jutkisesti väitöskirjaan-
sa 6.6.2018. Vastaväittäjärç professori Tia DeNoran (University of Exeter) lausunto, yli-
opistotutkija Suvi Saarikallion kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja
ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Baltazarille ja toimitetaan oheisena tiedekunta-
neuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa
http ://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7458-9.

FM Tessø Horilan viestinnän väitöskirjan Vuoroaaikutusosaømísen yhteisyys työelämän tü-
meissä hyväksyminen. FM Horila puolusti julkisesti väitöskirjaansa1.6.6.2018. Vastaväittä-
järç professori Pekka Isotaluksen (Tampereen yliopisto) lausunto, professori Maarit Valon
kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toi-
mitettu FM Horilalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on
luettavissa fYXissä osoitteessa 7452-7.

WM, KTM SoiliVennon yhteiskuntapolitiikan väitöskirjanYrittäjän aøpøus hoiaøpølaeluissø.
Tutkimus hoiaøyrittäjien prøktisestø vøpnudestø hyväksyminen. VTM, KTM Vento puolusti
julkisesti väitöskirjaansa 29.6.201,8. Vastaväittäjàn, professori Sari Rissasen (Itä-Suomen
yliopisto) lausunto, professori Teppo Krögerin kustoksen lausunto sekä arviointilauta-
kunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu VTM, KTM Vennolle ja toimite-
taan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa
http ://urn.filURN :ISBN :978-951 -39-7479-4.

Liitteet:
- MA Hans Arentshorst /vastaväittäjän lausunto (asia 15 / liite 1)
- MA Hans Arentshorst /kustoksen lausunto (asia 15 lläte2)
- MA Hans Arentshorst /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia

15 / liite 3)

- FM Margarida Baltazar /vastaväittäjän lausunto (asia 15 / liite 4)



IJ

- FM Margarida Baltazar /kustoksen lausunto (asia 15 / liite 5)
- FM Margarida Baltazar /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia

15 / liite 6)

- FM Tessa Horila /vastaväittäjän lausunto (asia 1,5 lläte7)
- FM Tessa Horila /kustoksen lausunto (asia L5 / liite 8)
- FM Tessa Horila /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 15 /

liite 9)

- VTM, KTM Soili Vento /vastaväittäjän lausunto (asia 15 / liite 10)

- VTM, KTM Soili Vento /kustoksen lausunto (asia 15 / liite 11)

- VTM, KTM Soili Vento /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia
15 lläte12)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

- Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

1.6. Kunniatohtoreista päättäminen

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 43 $ mukaan tiedekunta voi promootion yhteydessä tai muul-
loin antaa kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvomerkit henkilölle, joka tieteellisellä tai tai-
teellisella toiminnallaan taikka tieteiden tai taiteiden tai muun kulttuuritoiminnan edistämisessä
saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $ mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää do-
sentin ja kunniatohtorin arvot.

Rehtori Keijo Hämäläisen 3.4.201,8 antaman ohjeen mukaisesti tiedekunnilta pyydettiin
ehdotuksia kunniatohtoreista perusteluineen 30.4.2018 mennessä rehtorille. Dekaani
Luukka pyysi perustellut esitykset kaikilta tiedekunnan laitoksilta. Esityksiä saatiin yh-
teensä 7 henkilöstä, joista 4 esitetiin rehtorille.

Ehdotuksista on keskusteltu rehtorin ja dekaanien tapaamisessa touko- ja kesäkuussa
2018. Keskustelujen perusteella humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan esitetään
nimitettäväksi kaksi kunniatohtoria vuod en 2019

Tiedekunnat toimittavat gratistalle kunniatohtoreiden CV:t ja tyhyet perustelut valinnalle.
Kunniatohtoreiden nimet julkistetaan yliopiston viestinnästä.

Promootion järjestetään pe-su 24.-26.5.2019. Varsinainen promootiopäivä on lauantai
25.5.2019

Liitteet:
- Ei liitteitä

Päätösehdotus:
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Päätetään humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreista

Päätös:

- Päätettiin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreista

L7. Ilmoitusasiat

Katsaus rekrytointeihin:

Filosofian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.9.2018- 31.12.2018
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on haettavana filosofian yliopistonlehtorin teh-
tävä projektitehtäviin siirtyneen henkilön sijaisuuteen. Tehtävän täytön ajaksi määräaikai-
seen filosofian yliopistonlehtorin tehtävään on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen
johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä valittu FT Onni Hirvonen.

1.1..2019- 1

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan
aikana 28 hakemusta. Tehtävä on projektitehtäviin siirtyneen henkilön sijaisuus. Rekrytointi-
prosessissa on meneillään hakijoiden valinta asiantuntija-arviointiin.

V

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, jotka kutsuttiin myös antamaan opetusnäyte ja henkilökohtai-
seen haastatteluun. Määräaikaiseen yliopistotutkijan tehtävään on kieli- ja viestintätieteiden
laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä valittu FT Margarethe Olbertz-Siitonen.

Kul torin
31..7.2023

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella syntyi tarve toisen kulttuurienvälisen viestinnän yliopis-
tonlehtorin tehtävän täyttämisestä toiseen tehtävään siirtyneen henkilön työstävapautuksen
ajaksi. Koska tehtävän ala oli sama kuin juuri päättyneessä kulttuurienvälisen viestinnän yli-
pistonlehtorin tehtävän haussa, esitettiin henkilöstöpalveluille hakumenettelystä luopumista
ja samojen hakijoiden hyödyntämistä tämän tehtävän täyttämisessä. Tehtävään esitettävästä
henkilöstä pyydettiin oma asiantuntijalausuntonsa. Määräaikaiseen yliopistotutkijan tehtä-
vään on kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä valittu
FT Malgorzata Lahti.

Kulttuuripolitiikan vliopistonooettaian tehtävä
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan
aikana 11 hakemusta. Tehtävä täytetään uuteen historian ja etnologian laitoksen ja yhteis-
kuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiseen Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmas-
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sa (KUMU) tutkinto-ohjelmaan. Rekrytointiprosessissa siirrytään seuraavaksi henkilökohtai-
siin haastatteluihin ja opetusnäytteisiin.

.2019
Musiikirç taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui
hakuajan aikana 8 hakemusta. Tehtävä täytetään eläköitymisen johdosta. Rekrytointiproses-
sissa on meneillään hakijoiden valinta asiantuntija-arviointiin.

Musiikkitieteen yliopistotutkijan tehtävä toistaiseksi 1.8.2018 alkaen
Musiikiry taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui
hakuajan aikana 16 hakemusta. Kyseessä on pysyväisluonteiseksi vakiintuneen tehtävän
täyttäminen avoimen haun kautta. Rekrytointiprosessissa on meneillään hakijoiden valinta
asiantuntij a-arviointiin.

't.8.201

31.12.2022

Musiikiry 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 valittiin 2 hakijaa. Rekry-
tointiprosessi viivästyi asiantuntijan vaihdon vuoksi. Toinen hakijoista peruutti hakemuk-
sensa lausunnon saapumisen jälkeen. Määräaikaiseen yliopistotutkijan tehtävään on musii-
kin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä va-
littu FT Veli-Matti Karhulahti.

Sosiaalityön professorin tehtävä toistaiseksi
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan
aikana t hakemusta. Tehtävä täytetään eläköitymisen johdosta. Rekrytointiprosessissa on
meneillään hakijoiden valinta asiantuntija-arviointiin.

V 1.1

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan aikana
14 hakemusta. Tehtävä täytetään eläköitymisen johdosta. Rekrytointiprosessissa on meneil-
lään hakijoiden valinta asiantuntija-arviointiin.

teh
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan
aikana 12 hakemusta. Tehtävä on projektitehtäviin siirtyneen yliopistonlehtorin sijaisuus.
Asiantuntija-arviointiin valittiin 3 hakijaa ja samat 3 hakijaa kutsuttiin antamaan opetusnäyte
ja haastatteluihin. Yksi hakijoista peruutti tässä vaiheessa hakemuksensa. Määräaikaiseen
yliopistonlehtorin tehtävään ajalle 1.8.2018 - 31..1".2021 on yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä valittu YTT Minna Nikunen. Työsopi-
muksen päättymispäivää jatkettiin rekrytointiprosessin aikana vahvistuneen sijaistettavan
henkilön tutkimusvapaakauden loppuun saakka.

Suomalaisen viittomakielen apulaisprofessorin tai professorin tehtävä
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Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan aikana
5 hakemusta. Tehtävä täytetään eläköitymisen johdosta. Hakijoista 2 valittiin asiantuntija-
arviointiin. Asiantuntijat antoivat yhteislausunnon. Rekrytointiprosessissa siirrytään seuraa-
vaksi henkilökohtaisiin haastatteluihin ja opetusnäytteisiin.

Yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.2019- 31.12.2023
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan
aikana 20 hakemusta. Tehtävä on projektitehtäviin siirtyneen henkilön sijaisuus. Rekrytointi-
prosessissa on meneillään hakijoiden valinta asiantuntija-arviointiin.

5. profilointialuehaku
Yliopistotasolla saatu yhteensä 4 ehdotusta: LTK:lta L, MLTK:lta2, joista toinen kaikkia tie-
dekuntia koskeva ja FIYTK:IIä 1. Edetään kolmella hakemuksella, jatkosta pudotettu kaikkia
tiedekuntia koskeva ehdotus. HYTK:n osalta kyseessä on 2. profilointihaussa tiedekuntaan
saaneen ReClas-hankkeen jatkotyöstäminen yhteistyössä KPTK:n kanssa.

Tutkimuseettiset periaatteet

fYU:ssä tehdään tutkimuseettisten periaatteiden itsearviointi marraskuussa 2018.

Lippulaivarahoitus
fYU:ltä 1, hakemus KPTK:lta, jossa myös HYTK mukana yhteistyökumppanina. Ensimmäi-
nen arviointikierros valmisfunut, seuraavaksi on vuorossa valinta 2. kierrokselle.

Opiskeliiavalinta
Kevään opiskelijavalinnat ovat valmistuneet. Kohteita ja valintaväyliä on tiedekunnassa
monta. Paikan vastaanottaneita hakijoita on yhteensä562. Uudet opiskelijat aloittavat opin-
tonsa maanantaina 3.9.2018.

OKM:n rahoituksen jako yliopistoille
IYU:n kokonaisrahoifus pienenee hieman. Suurin pudotus strategisen rahoituksen osuudes-
sa, OKM-indikaattoreilla JYU menestynyt hyvin. OKM jättänyt jakamatta 30 Meur strategista
rahoitusta, joka osoitetaan erikseen jatkuvaan oppimiseen ja täydennyskoulutukseen.

L8. Kokouksen päättäminen

- Dekaani päätti kokouksen kello 11,.20
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jyväskylässä 29.08.2018

Puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Riitta Sokka


