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L. Kokouksenpäätösvaltaisuus

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 20.09.201.8.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen (kohta 2.3.1.) mukaan yliopiston hal-
lintoelin 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 käsittelyyn, puheenjohtajana toimii pal-
velusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelus-
vuosijärjestys määräytyy syntymäajan mukaan (kohta 11).

Päätös:

- Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan tiedekun-
taneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa tiedekunta-
neuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
kokouskutsussa mainittu.

Päätös:

- Hyväksyttiin.
- Valittiin yksimielisesti toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi tämän kokouksen osalta

Maija Pöyhösen asemesta suunnittelija Heli Niskanen. Niskanen toimi suunnittelija
Tiina Rinteen kanssa Maija Pöyhösen sijaisena kokouksessa.

3. Dosentin arvon myöntämisestä päättäminen, YTT Satu Ojala

Vireille L3.6.20L8

YTT Satu Ojala on jättänyt15.12.2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle anomuk-
sery että hänelle myönnettäisiin yhteiskuntapolitiikary erityisesti työelämän tutkimuksen
dosentin arvo.
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Yliopistolain (55812009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henki-
lölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itse-
näiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää do-
sentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekunta-
neuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
Erityisesti tulee huolehtia siitåi, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyy-
teen 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
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itse-
näiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arvi-
ointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä
pätevyydestä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Satu Ojalan kiinnittämistä yliopistoon opetuk-
sen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi asi-
antuntijoiksi professori Heikki Ervastin (Turun yliopisto) ja osastopäällikkö Susan Kuiva-
laisen (E1äketurvakeskus).

Molemmat asiantuntijat pitävät YTT Satu Ojalaa tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan
dosentuuriin.

Hakija on antanut opetusnäytteen 30.8.2018 aiheesta Onko työ murroksessa? arvosanalla
kütettäaä.

Liitteet:
YTT Satu Ojalan lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 / liite 1)

Laitoksen lausunto (asia 3 lläte2)
Asiantuntijoiden lausunnot (asia 3 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Todetaan, että YTT Satu Ojalalla on yliopistolain (558/2009) 89 $:n edellyttämä ope-

tustaito.
- Esitetään, että YTT Satu Ojalalle myönnetään yhteiskuntapolitiikan, erityisesti työ-

elämän tutkimuksen dosentin arvo.

Päätös:

- Päätettiin.
- Todettiin.
- Todettiin.

Päätettiin myöntää YTT Satu Ojalalle yhteiskuntapolitiikan, erityisesti työelämän
tutkimuksen dosentin arvo.
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4. Dosentin arvon myöntämisestä päättäminen, YTT Taru Haapala

Vireille 13.6.2018

YTT Taru Haapala on jättänyt 24.4.2018 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle ano-
muksen, että hänelle myönnettäisiin valtio-opin, erityisesti poliittisen ajattelun ja käsitehis-
torian dosentin arvo.

Yliopistolain (558/2009) 89 $:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henki-
lölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaary julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itse-
näiseen 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 tiedekunta-
neuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyy-
teen 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
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itse-
näiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arvi-
ointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä
pätevyydestä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Taru Haapalan kiinnittämistä yliopistoon ope-
tuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi
asiantuntijoiksi professori Alan Finlaysonin (University of East Anglia) ja apulaisprofessori
Elena García Guitiánin (Universidad Autónoma de Madrid Ciudad Universitaria de Can-
toblanco).

Molemmat asiantuntijat pitävät YTT Taru Haapalaa tieteellisesti pätevänä haettavana ole-
vaan dosentuuriin.

Hakija on7.11.2017 antanut opetusnäytteen yliopistonopettajan tehtävään arvosanallahyaä,
millä perusteella dekaani myönsi 29.5.2018 hakijalle vapautuksen opetusnäytteen antami-
sesta.

Liitteet:
- YTT Taru Haapalan lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 4 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 4lläte2)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.



- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Todetaary että YTT Taru Haapalalla on yliopistolain (553/2009) 89 $:n edellyttämä

opetustaito.
- Esitetään, että YTT Taru Haapalalle myönnetään valtio-opiru erityisesti poliittisen

ajattelun ja käsitehistorian dosentin arvo.

Päätös:

- Päätettiin.
- Todettiin.
- Todettiin.
- Päätettiin myöntää YTT Taru Haapalalle valtio-opin, erityisesti poliittisen ajattelun

ja käsitehistorian dosentin arvo.

5. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- iataloussuunnitelma
(TTS)

fyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä
tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma, joka linjaa tiedekunnan tavoitteet rehtorin kanssa käy-
tävää sopimusneuvottelua vartery sekä päättää tiedekunnan talousarviosta.

Rehtorin 21.6.2018 antaman ohjeistuksen mukaan tiedekuntien tulee toimittaa sopimuskauden
2017-2020 toiminta- ja talous-suunnitelman tarkenne yliopistopalveluihin 5.10.2018 mennessä.

Rehtorin ja tiedekuntien välisiä valmistelukeskusteluja ei tänä vuorìna toteuteta.

Tohtorintutkinnon ohjausosuuden kompensaatiohakemukset on pitänyt toimittaa yliopis-
topalveluihinl4.9.2018 mennessä; tiedekunnastamme ei toimitetfu kompensaatiohakemuk-
sia.

Rehtorin ja tiedekunnan välinen sopimusneuvottelu pidetään torstaina 25.10.201& Neuvot-
telussa käsitellään erityisesti vuoden 2019 strategisia tavoitteita, merkittäviä poikkeamia
toiminta- ja taloussuunnitelmaan, toimenpiteitä strategisten tavoitteiden edistämiseksi sekä
voimavaroj a vuodelle 2019 .

Rehtorin rahoituspäätös vuodelle 2019 on luvattu toimittaa yksiköihin viimeistään viikkoa
ennen sopimusneuvotteluja. Vuoden 2019 talousarvio toimitetaan talouspalveluihin erilli-
sen aikataulun mukaisesti viimeistään27.'1.'J..2018. Investointisuunnitelmat käsitellään stra-
tegian toimeenpano-ohjelman yhteydessä.

Yliopistotasoista tiedostustilaisuutta TTS-neuvotteluista ei järjestetä, vaan jokainen tiede-
kunta järjestää omat tiedostustilaisuutensa. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekun-
nan tiedotustilaisuus järjestetään torstaina 8.11.2018 kello 10.00-11.30 salissa RUU D 104
(Helena), Ruusupuisto-rakennuksessa.

Liitteet:
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Luonnos humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunni-
telmaksi (asia 5 / liite 1)

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan investointisuunnitelma (asia 5 /
liite 2)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman tarkenne

Päätös:

Hyväksyttiin tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman tarkenne ja valtuutet-
tiin dekaani ja hallintopäällikkö tekemään siihen pieniä muokkauksia keskustelun
ja laitoksilta saadun palautteen pohjalta.

6. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yksityiskohtaiset valintaperusteet /
vuoden 20L9 opiskelijavalinnat kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opis-
kelijoiden valintaperusteista.

Rehtori on päättänyt vuoden 2019 opiskelijavalintojen yleisistä valintaperusteista2S.3.20'1.8
(https://www.jyu.filhallinto/rehtori/intra/yleiset valintaperusteet 2019). Yleisten valinta-
perusteiden mukaan opiskelijavalintoja kehitetään vuonna 2019,

a. huomioimalla kandidaatti- ja maisteriohjelmien valinnoissa vuonna 2020 toteutettava uudistus.
b. edistämällä valintakoeyhteistyötä tai yhteisvalintaa niissä aineissa, joissa sitä ei vielä tehdä.
c. yhtenäistämällä jatkotutkinto-opiskelijoiden haku- ja valintaprosessia.
d. uudistamalla vieraalla kielellä suoritettavien maisteriohjelmien haku- ja valintaprosessia.
e. lisäämäIlä opiskelijavalintaa, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista.
f. huomioimalla yksityiskohtaisten valintaperusteiden laadinnassa tavoitteen siltaopinnoista (täy-

dentävistä opinnoista) luopumisesta.
g. selvittämällä mahdollisuuksia siirto-opiskelijoiden valinnan laajentamiseen ja mahdollistamalla

joustavat siirtymät kandidaattiohjelmista maisterivaiheeseen.
h. lisäämällä ensimmäistä korkeakoulututkintoa suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä suoritta-

maan valittujen osuutta kaikista opiskelijoista.
i. huomioimalla yliopistojen yhteiset valintaperustesuositukset sekä KSHJ-ohjausryhmän asetta-

man KSHJ-asiakaspalveluryhmän (ASPA-ryhmä) linjaukset.

Lisäksi yksityiskohtaisten valintaperusteiden laadinnassa huomioidaary että tavoitteena
on vuodesta2}2}lukien hyväksyä valintaperusteet useammalle vuodelle kerrallaan. Yli-
opisto myös selvittää tähän mennessä sähköisten valintakokeiden mahdollisuutta osana
opiskelijavalintojen kehittämistä.

Rehtori on'J.4.6.2018 päättänyt tiedekunnan aloituspaikkojen jakautumisesta hakukohtei-
siin vuoden20'1"9 opiskelijavalinnoissa. Kansainvälisten maisteriohjelmien lisäksi uusia ha-
kukohteita tiedekunnassa ovat

- Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa kandidaatti- ja maisteriohjelma
- KIMO kandidaatti- ja maisteriohjelma (kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva

pedagogiikka)



Tiedekunnan valintaperusteet on valmisteltu rehtorin päättämille hakukohteille ja valinta-
väylille.

Vuoden 2019 yhteishaussa valitaan opiskelijoita suorittamaan kandidaatin ja maisterin tut-
kintoja seuraavissa valintajonoissa:

- ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien taustapisteiden ja valinta-
koepisteiden perusteella

- valintakoepisteidenperusteella
- ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella tai kansainvälisiin tiedeolym-

pialaisiin osallistumisen perusteella
- avoimessayliopistossa suoritettujenopintojenperusteella.

Yhteishaussa valitaan opiskelijoita suorittamaan maisterin tutkintoa aiemmin suoritettujen
opintojen perusteella. Lisäksi yhteishaussa valitaan eräissä hakukohteissa opiskelijoita
suorittamaan kandidaatin tutkintoa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perus-
teella.

Erillisvalinnassa valitaan siirto-opiskelijoita kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä opiske-
lijoita kansainvälisiin maisteriohjelmiin. Lisäksi Vaasan yliopiston kielikoulutuksesta vali-
taan opiskelijoita tiedekuntaan kielikoulutukseen kohdennetussa siirtohaussa.

Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan hakevien valintajonoissa,
joissa pääsääntöisesti valitaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevia, varataan osa aloi-
tuspaikoista ensikertalaisille. Ensikertalaisia ovat henkilöl jotka eivät ole

- aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkea-
koulututkintoa tai

- ottaneet vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syysluku-
kaudella 2014tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta.

Humanistisen alan ja yhteiskuntatieteellisen alan valtakunnallisessa yhteistyössä on
sovittu, että70"/" aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille.

Tiedekunnan yksityiskohtaiset yhteishaun ja erillisvalinnan valintaperusteet on valmis-
teltu laitosten kanssa yhteistyössä yhtenäistä esitystapaa noudattaen ja sosiaalityön haku-
kohteen osalta valtakunnallisesti yhteistyössä muiden sosiaalityön yksiköiden kanssa. Yh-
teishaun valintaperusteet ovat liitteinä 1-3 ja erillisvalinnan valintaperusteet liitteenä 4.

Kohdennettu siirtohaku Vaasan yliopiston kielikoulutuksen opiskelijoiden siirtymiseksi
tiedekuntaan järjestetään helmikuussa 2019. Siirtohaun valintaperusteet päätettäneen tie-
dekuntaneuvostossa12.12.2018. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 23.5.2018 kan-
sainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteista.

Liitteet:
- Yhteishaun kandidaatti- ja maisteriohjelmien valintaperusteet (asia 6 / liite 1)

- Yhteishaun maisteriohjelmien valintaperusteet (asia 6 lläte2)
- Yhteishaun kandidaattiohjelmien valintaperusteet (asia 6 / liite 3)

- Erillisvalinnan valintaperusteet (asia 6 lläte a)
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Päätösehdotus:
- Päätetään tiedekunnan hakukohteiden yksityiskohtaisista valintaperusteista liittei-

den 1-4 mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen ja liitteiden 1-4 mukaisesti

7. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat2}lT-2D2} I ulu-
sien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat sekä korjauksia ja täydennyksiä aiem-
min hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin

]yväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää ope-
tussuunnitelmista.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle2017-2020 ja opintojen ohjauksen toteuttamis-
suunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5 .2017 .

Rehtori päätti 28.3.2018 seuraavien tutkinto-ohjelmien perustamisesta humanistis-yhteis-
kuntatieteelliseen tiedekuntaan:

- Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisteriohjelma
- Master's Degree Programme in Language, Globalization and Intercultural Commu-

nication
- Master's Degree Programme in Developmenf Education and International Cooper-

ation
Master's Degree Programme in Development Education and International Cooperation on
yhteinen tutkinto-ohjelma kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa ja sen
opetussuunnitelma tullaan käsittelemään myös kasvatustieteiden ja psykologian tiedekun-
nan tiedekuntaneuvostossa 1 1.10.2018.

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat on valmisteltu laitoksilla ja ne ovat liitteissä L-3

Laitosten ehdottamat muut täydennykset ja korjaukset aiemmin hyväksyttyihin opetus-
suunnitelmiin on koottu liitteeseen 4.

Liitteet:
- Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisteriohjelman

opetussuunnitelma (asia7 / liite 1)

- Master's Degree Programme in Language, Globalization and Intercultural Commu-
nication opetussuunnitelma (asia7 I läte 2)

- Master's Degree Programme in Development, Education and International Cooper-
ation opetussuunnitelma (asia7 / liite 3)

- Opetussuunnitelmiin ehdotetut lisäykset ja korjaukset (asia 7 llifte a)

Päätösehdotus:
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Päätetään uusien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmista ja aiemmin päätettyihin
opetussuunnitelmiin tehtävistä korjauksista ja täydennyksistä liitteiden 1"-4 mukai-
sesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen ja liitteiden 1-4 mukaisesti.

8. Esitarkastaiien määrääminen (Karjalainen, McCambridge, Nenola, Ruusuvirta)

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

Oppiaineenpääedustaja,professoriSirpaLeppänenehdottaa, ettäFMNooraKørjøløiseneng-
lannin kielen väitöskirjakäsikirjoituksenWomøn, Artist, Other. Femøle Folk Singers in the Me-
diø esitarkastajina tulisivat toimimaan proþssori Emily Keightley (Loughborough University,
UK) ja dosentti, FT Antti-Ville Kärjä. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori
Helen Mäntymäki ja toisena ohjaajana professori emeritus Gerald Porter (Vaasan yliopisto).

Oppiaineen pääedustaja, professori Sirpa Leppänen ehdottaa, että FM Løura McCambridgen
englannin kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Norms ønd Ideologíes of Acødemic Writing on øn

Internøtionøl Master's Progrømme in Finland esitarkastajina tulisivat toimimaan professori
Theresa Líllís (The Open University, Walton Hall, UK) ja øssociøte proþssor Jønus Mortensen
(University of Copenhagen). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Anne Pitkä-
nen-Huhta ja toisena ohjaajana yliopistonlehtori Anna Solin (Helsingin yliopisto).

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2018 FMPirjo Nenoløn etnologian väitös-
kirjakäsikirjoituksen Kuoroløulaminen Suomessø. Etnogrøfinen tutkimus performønssista esitar-
kastajiksi dosentti, FT Marjaana Virtasen (Turun yliopisto) ja professori Tarja Rautiainen-
Keskustalon (Tampereen yliopisto). Dosentti, FT Marjaana Virtanen ehdotti 23.7.2018 saa-
puneessa lausunnossaan väitösluvan myöntämistä, mutta professori Rautiainen-Keskustalo
4.9.2018 saapuneessa lausunnossaan ei. Lausuntoihin perustuen oppiaineen pääedustaja,
professori Outi Fingerroos ehdottaa kolmannen esitarkastajan nimeämistä. Ehdotuksen
mukaan kolmantena esitarkastajana tulisi toimimaan tutkijatohtlri, FT Tytti Steel (Helsingin
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Jukka Jouhki ja toisena
ohjaajana dosentti Jyrki Pöysä. Dosentti, FT Marjaana Virtasen ja professori Tarja Rautiai-
nen-Keskustalon lausunnot on toimitettu FM Nenolalle ja toimitetaan oheisina tiedekunta-
neuvoston jäsenille.

Oppiaineen pääedustaja,professori Tiina Silvasti ehdottaa ettäYTM MinnøRuusuairrønyh-
teiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Does Sector Møtter? esitarkastajina tulisivat
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toimimaan YTT, kaupunkitíetopäällikkö Timo Cøntell (Helsingin kaupunki) ja øssistønt professor

MøikelWøørdenburg (Utrecht University). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
emerita Anita Kangas ja muina ohjaajina ovat toimineet professori Miikka Pyykkönen, Pasi
Saukkonen ja professori Tiina Silvasti.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Pirjo Nenola (asia 8 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Hyväksytäänehdotuksenmukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9. Väittelyluvan myöntäminen (Carlson, Hotanen, Laitinen, Loit, Meriluoto, Sara, Sor-
manen)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden (hu-
manistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa teh-
tävän 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 tiedekuntaneu-
vosto.

Dekaani hyväksyi 20.6.201.8 FM Emily Cørlsonin musiikkitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen
Mø you ønd the dønce: Effects of indiaiduøl dffirences and slciøl context on music induced moae-

ment esitarkastajiksi professori Rolf Inge Godøyn (Oslo University) ja adjunct professor,
PhD Jessica Phillips-Silverin (Georgetown University Medical Center). Esitarkastajien lau-
sunnot on toimitettu FM Carlsonille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 1.3.6.201.8 FM luho Hotøsen filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen Mer-
leøu-Ponty's Reading of Descørtes: From Cørtesian Duølity to the New Ontologicøl Structure esi-
tarkastajiksi associate professor Ted Toadvinen (Pennsylvania State University) ja profes-
sori David Morrisin (Concordia University, Canada). Esitarkastajien lausunnot on toimi-
tettu FM Hotaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 1.3.6.201.8 WM Hønnø Løitisen sosiologian väitöskirjakäsikirjoituksen
Nuorten, aøltion aøi mnrkkinoiden asiølla? Nuorisojärjestöjen hybridit toimintølogükøt esitarkas-
tajiksi apulaisprofessori Ville-Pekka Sorsan (Hanken) ja dosentti, VTT, turvatalotoiminnan
johtaja Leena Suurpään (Suomen Punainen Risti). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu
VTM Laitiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 25.4.201.8 MA Urmas Loitin journalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen
Implementøtion of mediø goaernance: A liberøl øpproach in the context of ø smøll market esitarkas-
tajiksi professori Hannu Niemisen (Helsingin yliopisto) ja professori Michal Glowackin
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(Uniwersytet Warszawski). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Loitille ja toimite-
taan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 25.4.201,8 YTM Tøinø Meriluodon valtio-opin väitöskirjakäsikirjoituk-
sen Møking experts-by-experience - Goaernmentøl ethnogrøphy of pørticþøtory initiatiaes in Fin-
nish social welføre organisøtior¿s esitarkastajiksi professori Helen Sullivanin (Australian Nati-
onal University) ja apulaisprofessori Eeva Luhtakallion (Tampereen yliopisto). Esitarkasta-
jien lausunnot on toimitettu YTM Meriluodolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 23.5.2018 FM Inker-Anni Saran yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikir-
joituksen \Mose Voíce? Understønding støkeholder involaement in løw drøfting øffecting Sømi rein-
deer herding esitarkastajiksi professori Katerina Tsetsuran (Gayford College of journalism
and Mass Communication) ja yliopistonlehtori Helena Kantasen (Itä-Suomen yliopisto). Esi-
tarkastajien lausunnot on toimitetfu FM Saralle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille.

Tiedekunta hyväksyi 1.3.6.2018 FM Nünø Sormøsen journalistiikan väitöskirjakäsikirjo-
ituksen Sociøl network site communities øs øgents ønd spøces of pursuing influence in society:

Forms, støges and øttríbutes of building communicatiae power esitarkastajiksi professori Maria
Bakardjievan (The University of Calgary) ja assistant professor Tero Karpin (University of
Toronto Mississauga). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Sormaselle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Emily Carlson (asia 9 / liite 1)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Juho Hotanen (asia 9 lläte2)
- Esitarkastajien lausunnot/ VTM Hanna Laitinen (asia 9 / liite 3)

- Esitarkastajien lausunnot/ MA Urmas Loit (asia 9 lläte 4)

- Esitarkastajien lausunnot/ YTM Taina Meriluoto (asia 9 / liite 5)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Inker-Anni Sara (asia 9 lläte 6)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Niina Sormanen (asia 9 lläte7)

Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:

Myönnettiin väittelyluvat

L0. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Carlson, De Freitas, Laitinen, Meriluoto, Pohjolai-
nen, Sormanen)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkas-
tustilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori tai toh-
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torin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/jien päätoimen on ol-
tava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Väitte-
lijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa Jyväs-
kylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t tiedekunnan väittelyohjeisiin
ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään ]yväskylän yliopiston väi-
töskäytänteisiin 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 kuu-
luu vähintään kolme jäsentä: vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiai-
netta edustaa arviointilautakunnassa oppiaineen pääedustaja tai hänen ehdottamansa laitoksen
edustaja. Arviointilautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida
nimetä arviointilautakuntaan. Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja.

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

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Kai Tuuri ehdottaa, että FM Emily Cørlsonín mu-
siikkitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Me, you and the dønce: Effects of indiaidual dffirences
and social clntex.t on music induced moaement tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 3. mar-
raskuuta 2018 klo L2 salissa 5212 ja että vastaväittäjänä toimii ødjunct professor, PhD lessicø
Phillips-Silaer (Georgetown University Medical Center) ja kustoks erra professori Petri Toiuiøi-
nen. Lttpa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettäneen tiedekuntaneuvoston ko-
kouksessa 26.9.2018.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Kai Tuuri ehdottaa, että arviointilautakuntaan ni-
metään aastøaäittäjä, adjunct professor, PhD lessicø Phillþs-Silaer, yliopistotutkijø Suvi Saørikal-
lio (pj.) ja yliopistotutkijø Køi Tuuri. Tutkimuksen pääohjaajarra on toiminut professori Petri
Toiviainen ja toisena ohjaajana tutkijatohtori Birgitta Burger.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pekka Korhonen ehdottaa, että MA Luis Nuno De Frei-
tøsin valtio-opin väitöskirjakäsikirjoituksenThe neTr) Eurlpeøn Pørliament: The Common Agri-
cultural Policy under codecision after the Lisbon Treøty tarkastustilaisuus pidetään maanantaina
12. marraskuuta 2018 klo 12 salissa 5212 ja että vastaväittäjänä toimii tutkimusprofessori
HilkkøVihinen (Luonnonvarakeskus) ja kustoksena professori emeritus KøriPølonen.Lupaväi-
töskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.8.20L8.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pekka Korhonen ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään aastaaäittäjä, tutkimusprofessori HilkkaVíhinen, professori Pekkø Korhonen (pj.) ja tut-
kijøtohtori Teemu Häkkinen. Tutkimuksen pääohjaajarra on toiminut professori emeritus Kari
Palonen ja toisena ohjaajana Claudia Wiesner.

Oppiaineen varapääedustaja, yliopistonlehtori Pertti Jokivuori ehdottaa, että WM Hønnø
Laitisen sosiologian väitöskirjakäsikirjoituksen Nuorten, aøltion aøi mørkkinoiden øsiøllø? Nuo-
risojärjestöjenhybridit toimintølogíikøt tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 1,0. marraskuuta



IJ

2018 klo 12 salissa 5212 ja että vastaväittäjänä toimii dosentti, WT, turaøtølotoiminnøn johtajø
Leenø Suurpää (Suomen Punainen Risti) ja kustoksenaprofessori Markku Lonkilø. Lupa väitös-
kirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa26.9.2018.

Oppiaineen varapääedustaja, yliopistonlehtori Pertti Jokivuori ehdottaa, että arviointilauta-
kuntaan nimetään vastaväittäjä, dosentti, WT, turoøtølotoiminnøn johtajø Leenø Suurpää, pro-

fessoriTøpioLitmønen (pj.) ja yliopistonopettøjø,YTT Hønnø-MariKiaistö. Tutkimuksenpääoh-
jaajana on toiminut professori Markku Lonkila ja toisena ohjaajana yliopistonlehtori Petri
Ruuskanen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pekka Korhonen ehdottaa että YTM Tøina Meriluodon
valtio-opin väitöskirjakäsikirjoituksen Møking experts-by-experience - Goaernmentøl ethno-
grøphy of pørticipøtory initiøtiaes in Finnish social welfare orgønisntions tarkastustilaisuus pide-
tään lauantaina 24.rnanaskuuta 2018 klo 12 salissa 5212 jaettä vastaväittäjänä toimii profes-

sori Helen Sullfuøn (Australian National University) ja kustok sena yliopistonlehtori Pertti Løp-

pølainen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston ko-
kouksessa 26.9.2018.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pekka Korhonen ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään aastøaäittäjä, professori Helen Sulliaan, yliopistonlehtori Kiø Lindroos (pj.) ja proþssori
Mäkka Pyykkönen Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Pertti Lappalai-
nen ja muina ohjaajina Lauri Siisiäinen (Helsingin yliopisto) ja Ellen Stewart (University of
Edinburgh).

Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Mäntysaari ehdottaa, että KM Auli Pohjoløisen
sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen lulkistø løstensuojelun perhetyötä yksityiskodissa tar..

kastustilaisuus pidetään perjantaina LL. tammikuuta 2019 klo 12IJlappa-salissa (Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius) ja että vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori Aíno Ritølø-Koski-
nen (Tampereen yliopisto) ja kustoksenaprofessori Ailø-Leenø Møtthies. Lupa väitöskirjan jul-
kiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.8.2018.

Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Mäntysaari ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään uøstaaäittäjä, yliopistonlehtori Aino Ritalø-Koskinen, professorí Marjo Kuronen (pj.) ja
yliopistotutkijø Køri Ilmonen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Aila-Leena
Matthies ja toisena ohjaajana professori Mikko Mäntysaari.

Oppiaineen pääedustaja,yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, ettäFMNünø Sormasenjour-
nalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Socinl network site communities øs øgents ønd spøces of
pursuing influence in society: Flrms, støges ønd øttributes of building communicøtiae pou)er tarkas-
tustilaisuus pidetään perjantaina19.10.2018 klo 12 salissa L302 ja että vastaväittäjänä toimii
proþssori MnriøBøkørdjieaø (The University of Calgary) ja kustoksenayliopistotutkijøTuro lls-
køli. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouk-
sessa 26.9.2018.
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Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään aøstøaäittäjä, proþssori Møriø Bnkørdjieaø, professori Møarit Vølo (pj.) ja tutkimuskoor-
dinøøttori, FT HeikkiKuutti. Tutkimuksen pääohjaajanaon toiminut yliopistotutkija Turo Us-
kali ja toisena ohjaajana professori Epp Lauk.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti

11. Väitöskirjan hyväksyminen ia arvostelu (Nenonen)

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 varajä-
senet joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

Yliopistolain (44 $) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (25 $) mukaan vastaväittäjän tu-
lee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen ar-
viointilausunto väitöskirjasta,jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvo-
lauseesta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli
tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilauta-kunnary se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen
arvolauseesta.

FM Pirio Nenosen musiikkikasvatuksen väitöskirjan "Løulu syömmet aukaísee". Kokonøis-
aaltøinen laulunopetus musükkilükunnan øaulla hyväksyminen. FM Nenonen puolusti jul-
kisesti väitöskirjaansa 18.8.2018. Vastaväittäjän, professori Eeva Anttilan (Taideyti-
opisto) lausunto, yliopistotutkija Suvi Saarikallion kustoksen lausunto sekä arviointilau-
takunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Nenoselte ja toimitetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa |YXissä osoitteessa
http ://urn.filURN:ISBN :978-95 1-39-7505-0.

Liitteet:
- FM Pirjo Nenonen /vastaväittäjän lausunto (asia 11 / liite 1)

- FM Pirjo Nenonen /kustoksen lausunto (asia 11 lläte2)
- FM Pirjo Nenonen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia

11 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirja arviointilautakunnan esityksen mukaisesti.
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12. Ilmoitusasiat

Vuoden 2019 tiedekuntaneuvoston kokousajat pyritään ilmoittamaan lähiviikkojen aikana.

Profilointialue 5 -haussa HYTK:n osalta esitetty jatkohakemus nykyisen ReClas-profiloin-
tialueen pohjalle.

Lippulaivarahoituksen haussa Jyväskylän yliopistosta kaksi hakemusta päässyt jatkoon
seuraavalle eli haastattelukierrokselle. HYTK mukana toisessa jatkoon päässeessä rahoi-
tushakemuksessa. Haastattelut j ärjestetään 25. 1 0 .2018.

Yliopiston strategiatyö etenee. Tiedekuntatason strategiatyö aloitettu t7.9.2018 strategia-
työpäivällä. Tarkoifuksena on yliopiston strategian avaaminen laitosten omaan toimintaan
ja purkaminen konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

13. Kokouksen päättäminen

- Dekaani päätti kokouksen kello 11.58.

Jyväskylä ssä 26 .09 .2018

Puheenjohtaja Luukka

Kokouksen sihteeri a Paananen

Pöytäkirjan tarkastaja Riitta Sokka

Pöytäkirjan tarkastaja Heli Niskanen


