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'f-.. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely ]yväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan kutsu ko-
kouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja vähintään kolme arkipäi-
vää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käy-
vät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 15.11,.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 pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyy+ puheenjohtajana toimii palvelus-
vuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosijär-
jestys 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:

- Hyväksyttiinasialista.



3. Tehtävän täytön aloittaminen, apulaisprofessori (tenure track) tai professori, kansain-
välinen kehitystutkimus

Vireille 21,.11..2018

Rehtori on'J.6.'J."0.2018 hyväksynyt dekaanin esityksen kansainvälisen kehitystutkimuksen apu-
laisprofessorin (tenure track) tai professorin tehtävän täyttämiseksi. Valittava henkilö vastaa
myös Development education and international cooperation (DEICO) -maisteriohjelman joh-
tamisesta.

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. Val-
misteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.

Dekaani on nimennyt valmisteluryhmään laitoksen johtaja (31,.12.2018 saakka), professori
Mika Ojakankaan, laitoksen johtaja (1.1.2019 alkaen), professori Marjo Kurosery professori
Pekka Korhosen ja professori Hannu Savolaisen (Kasvatustieteiden ja psykologian tiede-
kunta). 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

Liite:
kansainvälisen kehitystutkimuksen apulaisprofessorin (tenure track) tai professorin
tehtävän täyttösuunnitelma (Asia 3 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Keskustellaan tehtävåin täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoon-

panosta.

- Hyväksytään valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttämiseksi

Päätös

- Keskusteltiin
- Hyväksyttiin esityksenmukaisesti.

4. Professorin eläkkeenaikaisen osa-aikaisen työsuhteen tekeminen, YTT Mikko Mänty-
saari

Vireille 21.\1..2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari jää eläk-
keelle 31.12.2018. Hänelle esitetään työsuhteen jatkamista 10 "/" työajalla KELAn rahoittaman
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Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toimeenpanotutkimuksen loppuun eli
30.6.2019 saakka, koska hän toimii hankkeen vastuullisena johtajana. Henkilöstöpalvelujen oh-
jeen mukaisesti eläkkeellä olevalle henkilölle voidaan tehdä työsopimus maksimissaan vuo-
deksi kerrallaan.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015 mukaan alle 2 vuoden professorin tehtävään ottamisessa
noudatettavasta menettelystä päättää dekaani. Pääsääntöisesti lyhytaikaiseen professorin tehtävään ote-
taan vain jo vastaavan tasoisessa tehtävässä toiminut henkilö, joka on aikaisemmin arvioitu kyseiseen

tehtävään sopivaksi.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015liitteen 2 mukaan alle 2 vuoden professorin tehtävään otta-
misesta päättää dekaani.

Henkilöstöpalvelut on erillisellä ohjeella ilmoittanug että tässä tilanteessa noudatetaan työ-
suhteiden keston osalta työsuhteiden yhteenlaskuperiaatetta ja ennen asian viemistä tiedekun-
taneuvostoon on pyydettävä henkilöstöpalveluiden lupa työsuhteen jatkamiselle.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015 liitteen 2 mukaan määräaikaiseery vähintään 2 vuoden
professorin tehtävään ottamisesta päättää rehtori dekaanin esityksestä. Ennen esitystään rehtorille de-

kaani kuulee tiedekuntaneuvostoa.

Henkilöstöpalvelut on hyväksynyt eläkeläisen osa-aikaisen 10 %:n työsuhteen jatkon esittämi-
sen ajalle 1.1.-30.6.2019.

Liitteet:
- Professori Mikko Mäntysaaren CV (Asia a lLäte1)
- Professori Mikko Mäntysaaren julkaisuluettelo (Asia 4lLäte2)

Päätösehdotus:

Keskustellaan professori Mikko Mäntysaaren eläkeläisen osa-aikaisen L0 %:n työsopimuk-
sen jatkamisesta ajalle 1.1.-30.6.2019.

Päätös:

- Keskusteltiin

5. Professorin eläkkeenaikaisen osa-aikaisen työsuhteen iatkaminen, FT Kari Palonen

Vireille 21..11.2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valtio-opin professori Kari Palonen on jäänyt eläk-
keelle 31.12.2014. Professori Kari Palosella on edelleen aktiivinen rooli mittavassa FiDiPro-
hankkeessa, jonka toisena johtajana hän toimii. Projekti päättyy 31..12.2019. Hänelle esitetään
työsuhteen jatkamista 5 "/" työajalla FiDiPro-projektin loppuun eli 3'1..12.2019 saakka. Henki-
löstöpalvelujen ohjeen mukaisesti eläkkeellä olevalle henkilölle voidaan tehdä työsopimus
maksimissaan vuodeksi kerrallaan. Professori Kari Palosella on ollut eläkeläisen osa-aikainen
(5% työaika) työsopimus ajalle 1..1.-31..12.2015,1.1..-31".1"2.201"6,1".1,.-31..12.2017 ja1".1..-31..12.2018.
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Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015 mukaan alle 2 vuoden professorin tehtävään ottamisessa
noudatettavasta menettelystä päättää dekaani. Pääsääntöisesti lyhytaikaiseen professorin tehtävään ote-
taan vain jo vastaavan tasoisessa tehtävässä toiminut henkilö, joka on aikaisemmin arvioitu kyseiseen
tehtävään sopivaksi.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17,12.2015liitteen 2 mukaan alle 2 vuoden professorin tehtävään otta-
misesta päättää dekaani.

Henkilöstöpalvelut on erillisellä ohjeella ilmoittanut, että tässä tilanteessa noudatetaan työ-
suhteiden keston osalta työsuhteiden yhteenlaskuperiaatetta ja ennen asian viemistä tiedekun-
taneuvostoon on pyydettävä henkilöstöpalveluiden lupa työsuhteen jatkamiselle.

Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015liitteen 2 mukaan määräaikaiseery vähintään 2 vuoden
professorin tehtävään ottamisesta päättää rehtori dekaanin esityksestä. Ennen esitystään rehtorille de-
kaani kuulee tiedekuntaneuvostoa.

Henkilöstöpalvelut on hyväksynyt eläkeläisen osa-aikaisen 5 %:n työsuhteen jatkon esittämi-
sen ajalle 1.1.-31.12.2019.

Liitteet:
Professori Kari Palosen CV (Asia 5 / Liite 1)

Professori Kari Palosen julkaisuluettelo (Asia 5 lLäte2)

Päätösehdotus:

Keskustellaan professori, emeritus Kari Palosen eläkeläisen osa-aikaisen 5 "/":n työsopi-
muksen j atkamisesta ajalle 1,.1,.-31..12.2019 .

Päätös:

- Keskusteltiin.

6. Dosentin arvon myöntämisestä päättäminen, YTT Lauri Siisiäinen

Vireille 21.2.2018

YTT Lauri Siisiäinen on jättänyt22.6.2017 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle anomuk-
sen, että hänelle myönnettäisiin valtio-opin (politiikan teoria, erityisesti mannermainen) do-
sentin arvo.

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

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosen-
tin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekuntaneuvoston
arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee
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huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ul-
kopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. (Rehtorin ohje 15.3.2010)

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden ai-
kana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista väitös-
kirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itsenäiseen
tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arviointeja. Pää-

sääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Lauri Siisiäisen kiinnittämistä yliopistoon ope-
tuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi asi-
antuntijoiksi professori ]ulian Reidin (Lapin yliopisto) ja professori Ilpo Helénin (Itä-Suomen
yliopisto).

Molemmat asiantuntijat pitävät YTT Lauri Siisiäistä tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan
dosentuuriin.

Hakija on antanut opetusnäytteen 24.10.201.8 aiheesta Michel Foucault ja biopolitiikka: Joh-
danto arvosanalla hya ä.

Liitteet:
- YTT Lauri Siisiäisen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 6 / liite 1)

- Laitoksen lausunto (asia 6 ILäte2)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 6 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Todetaanasiantuntijalausunnot.
- Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
- Todetaary että YTT Lauri Siisiäisellä on yliopistolain (558/2009) 89 $:n edellyttämä

opehrstaito.
- Esitetään, että YTT Lauri Siisiäiselle myönnetään valtio-opin (politiikan teoria, erityi-

sesti mannermainen) dosentin arvo.

Päätös:

- Todettiin.
- Todettiin.
- Todettiin.
- Päätettiin myöntää YTT Lauri Siisiäiselle valtio-opin (politiikan teoria, erityisesti man-

nermainen) dosentin arvo.

7. Alustava talousarvio vuodelle 2019

Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy tiedekunnan
toiminta- ja taloussuunnitelmary joka linjaa tiedekunnan tavoitteet rehtorin kanssa käytävää sopimus-
neuvottelua varten sekä päättää tiedekunnan talousarviosta.



Tiedekunnan vuoden2}l9 talousarviota on valmisteltu talous- ja palvelujohtajan erikseen il-
moittaman aikataulun ja talouspalveluiden toimittamien tietojen pohjalta. Lopullisen vuoden
2019 talousarvion tulee olla tallennettuna SAP-järjestelmään viimeistään tiistaina 27.1'1..2018.

Tiedekunnalta vuoden 2018 aikana leikatun rahoituksen vuoksi tiedekunnalla on rehtorin
lupa tehdä vuodelle 2019 alíjäämäinen talousarvio.

Tiedekunnan talousarviota tarkistetaan vuosittain touko- ja syys-lokakuussa

Liite:
Tiedekunnan alustava talousarvio vuodelle 2019 (asia7 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään tiedekunnan alustava talousarvio vuodelle2019

Päätös:

- Hyväksyttiinalustavatalousarvioversio.

8. Opiskelijavalinnat 2019 lkohdennettu siirtohaku Vaasan kielikoulutuksesta fyväsky-
län yliopiston kielikoulutukseen siirtyville / yksityiskohtaiset valintaperusteet

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

Rehtori on päättänyt27.8.201.8 erillisen kohdennetun siirtohaun järjestämisestä Vaasan yli-
opiston kielikoulutuksesta Jyväskylän yliopiston kielikoulutukseen siirtyville 4.-15.2.2019.
Tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat rehtori on päättänyt 14.6.2018.

Kohdennettu siirtohaku järjestetään 4.2.2019 klo 8.00 - 1,5.2.2019 klo 15.00 opintopolku.fi -pal-
velussa. Haun tulokset julkaistaan viimeistään 8.3.2019 ja paikka on vastaanotettava viimeis-
tään22.3.2019.

Tutkinnon suoritusoikeus voidaan kohdennetussa siirtohaussa myöntää alempaan ja ylem-
pään tutkintoory pelkkään ylempään tutkintoon tai jatkotutkintoon valintaperusteiden mu-
kaisesti.

Siirtohaun valintaperusteita on valmistelu kieli- ja viestintätieteiden laitoksella sekä yhteis-
työssä Vaasan yliopiston kanssa. Valintaperusteet esitetään liitteessä nro 1.

Liite:
Kohdennetun siirtohaun valintaperusteet (asia 8 / liite 1)

Päätösehdotus:
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Päätetään kohdennetun siirtohaun yksityiskohtaisista valintaperusteista liitteen l. mu-
kaisesti.

Päätös:

- Päätettiin liitteen 1 mukaisesti.

9. Kielten valinnaisten opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien (ent. sivuaineoikeuk-
sien) hakumenettely ia myöntämisperusteet / kielitietoisen ia monikielisyyttä tukevan
pedagogiikan opiskelij at

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (12 $) mukaan yliopistossa on vapaa sivuaineiden opiskeluoi-
keus lukuun ottamatta sellaisia sivuaineita, joihin valittaessa käytetään valinta- tai soveltuvuuskoetta
tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineiden opiskeluoikeutta.
Silloin kun sivuaineiden opiskeluoikeuksien määrä on rajoitettu, tiedekuntaneuvosto päättää sivuai-
neopintojen suoritusoikeuden hakumenettelystä ja myöntämisperusteista.

Tiedekuntaneuvosto päätti 29.3.2017 ja13.12.2017 valinnaisten opintokokonaisuuksien opis-
keluoikeuksien hakumenettelystä ja myöntämisperusteista. Valmistelu asiassa tehtiin laitok-
silla opetussuunnitelmatyön yhteydessä. Samassa yhteydessä valmisteltiin ja päätettiin mitkä
valinnaisista opintokokonaisuuksista ovat vapaita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa osin yhteistyönä järjestettävän kielitie-
toisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan koulutuksen opiskelijoille on kieli- ja viestin-
tätieteiden laitoksella nähty tarkoituksenmukaisena määritellä omat valintaperusteet kielten
valinnaisten opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksiin. Menettelyllä halutaan varmistaa
kielitietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opiskelijoiden sujuva kielten opiskelu,
Kielitietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opiskelijoita on kielten aineenopetta-
jakoulutuksessa, luokanopettajakoulutuksessa sekä varhaiskasvatuksen koulutuksessa. En-
simmäiset opiskelijat koulutukseen on valittu syksyllä 2018. Ehdotetut kielten valinnaisten
opiskeluoikeuksien myöntämisperusteet tulevat jatkossa koskemaan myös tiedekuntaan pe-
rustettavan erillisen kielitietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opettajankoulu-
tuksen opiskelijoita.

Liite:
Kielten valinnaisten opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien ehdotetut hakume-
nettelyt ja myöntämisperusteet kielitietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan
opiskelijoille (asia 9 Iläte1)

Päätösehdotus:
- Päätetään kielten valinnaisten opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien hakume-

nettelystä ja myöntämisperusteista kielitietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedago-
giikan opiskelijoille liitteen 1 mukaisesti. Todetaary että liitteen mukaiset valintape-
rusteet tulevat voimaan heti.

Päätös:



7

Päätettiin esityksen mukaisesti.

L0. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat20lT-2020 I IIu-
man Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelma sekä täydennys aiemmin hyväksyttyi-
hin opetussuunnitelmiin

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetus-
suunnitelmista. Tutkintosäännön (31 $) mukaan opetussuunnitelmat myös julkaistaan maaliskuun lop-
puun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassa-
oloaika ole poikkeuksellisista syistä välttämätön. Edelleen tutkintosäännön (31 $) mukaan kesä- ja tal-
vikoulujen opetussuunnitelmat hyväksytään ennen kesä- tai talvikoulun alkua.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiede-
kunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020ja opintojen ohjauksen toteuttamissuunni-
telmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5 .2017 .

Yliopiston Human Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelma valmistellaan koulutuspalvelui-
den kansainvälisten palvelujen yksikön koordinoimana. Tiedekunnan laitoksilta on pyydetty
opetusta kesäkouluun ja opetussuunnitelmaan ehdotetut opintojaksot on käsitelty laitoksilla.
Kesäkouluun voivat osallistua myös tiedekunnan tutkinto-opiskelijat. Kesäkoulun opetus-
suunnitelmaan ehdotettavat opintojaksot ehdotetaan vahvistettavaksi opetussuunnitelman
kauden 2017-2020loppuun asti. Kesäkoulun opetussuunnitelmaan on 13.L2.2017 hyväksytty
opintojaksoja opetussuunnitelmakaudelle. Kesäkoulun opetussuunnitelmaan ehdotettavat
uudet opintojaksot ja muutokset aiempiin opintojaksoihin on koottu liitteeseen 1.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ehdottama täydennys aiemmin hyväksyttyihin opetus-
suunnitelmiin on myös liitteessä L.

Liite:
Human Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelmaan ehdotettavat uudet opintojaksot
ja muutokset sekä täydennys aiemmin hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin (asia 10 /
liite 1).

Päätösehdotus:
- Päätetään Human Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelman opintojaksoista sekä

täydennyksestä tiedekunnan aiemmin hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin kaudelle
2017 -2020 liitteen mukaisesti.

Päätös:

- Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.



lV 

11. Esitarkastajien maaraaminen (Aho, Kauppinen, Nissinen, Varis)

Yliopiston johtosaannon (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtavana on maarata vaitoskirjojen esi

tarkastajat. Yliopiston tutkintosaannon (22 §) mukaan tiedekuntaneuvosto maaraa vaitoskirjakasikirjoi

tukselle vahintaan kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita ja joilla on riit

tavat tieteelliset ansiot. Vaitoskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Vahintaan yhden esitarkasta

jan tulee olla muualta kuin Jyvaskylan yliopistosta. Vaitoskirjan tekijalle on varattava tilaisuus esittaa 

huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kaytan

non mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen paaedustaja. 

Oppiaineen paaedustaja, professori Tapio Litmanen ehdottaa, etta YTM Timo Ahon sosiologian 

vaitoskirjakasikirjoituksen Tuhansia toita, valvottuja oita - etnografinen tutkimus rekkamiesten 

tyonteosta ja rekkamieheydesta tiekuljetusalan kaytannoissa esitarkastajina tulisivat toimimaan pro

fessori Kirsti Lempiainen (Lapin yliopisto) ja yliopistonlehtori Taina Kinnunen (Ita-Suomen yli

opisto). Tutkimuksen paaohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Hannele Harjunen ja muina 

ohjaajina professori Terhi-Anna Wilska ja Mikko Jauho (HY). 

Oppiaineen paaedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, etta FM Elina Kauppisen yleisen 

historian vaitoskirjakasikirjoituksen Power, politics, and pillowtalk: The role of royal mistresses in 

British and French discourses on the legitimacy of monarchical rule, 1714 -1774 esitarkastajina tuli

sivat toimimaan professori emerita Dena Goodman (University of Michigan) ja professori Charlotta 

Wolff (Turun yliopisto). Tutkimuksen paaohjaajana on toiminut professori Pasi Ihalainen ja 

toisena ohjaajana yliopistotutkija Susanna Niiranen. 

Oppiaineen paaedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, etta FM Jukka Nissisen yleisen his

torian vaitoskirjakasikirjoituksen Finnish Diplomats as Interpreters of Finland's Foreign Policy 1955 

- 1971: Question of Neutrality and Divided Germany esitarkastajina tulisivat toimimaan associate 

professor William G. Gray (Purdue University, USA) ja yliopistonlehtori, VTT Johanna Rainio

Niemi (Turun yliopisto). Tutkimuksen paaohjaajana on toiminut professori Pasi Ihalainen ja 

toisena ohjaajana professori Pertti Ahonen.

Oppiaineen paaedustaja, professori Mikko Keskinen ehdottaa, etta FL Essi Variksen kirjallisuu

den vaitoskirjakasikirjoituksen Graphic Human Experiments: Frankensteinian Cognitive Logics of 

Characters in Vertigo Comics and Beyond esitarkastajina tulisivat toimimaan professor Karin 

Kukkonen (University of Oslo) ja associate professor Marco Caracciolo (University of Ghent). 

Tutkimuksen paaohjaajana on toiminut professori Mikko Keskinen ja toisena ohjaajana pro

fessori Sanna Karkulehto. 

Paatosehdotus: 

Hyvaksytaan ehdotuksen mukaisesti. 

Paatos: 

Hyvaksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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L2. Väittelyluvan myöntäminen (Salovaara)

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

Tiedekunta hyväksyi 29.8.2018 YTM, FM Ullø Søloaøøran sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituk-
sen Rikoksistø tuomitut nøiset - Yhteisöstä erottamínen jø tøkøisin lüttämisen møhdollisuudet esitar-
kastajiksi professori Tarja Pösön (Tampereen yliopisto) ja professori Sanna Hautalan (Lapin
yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTM, FM Salovaaralle ja toimitetaan ohei-
sina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ YTM, FM Ulla Salovaara (asia12/ liite 1)

Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:

- Myönnettiin väittelylupa esitarkastajien lausuntojen mukaisesti.

L3. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Salovaara, Sara)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkastus-
tilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori tai tohtorin tut-
kinnon 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 Jyväskylän
yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjält tiedekunnan väittelyohjeisiin ja pitää
huolt4 että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään Jyväskylän yliopiston väitöskäytän-
teisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan, joka te-
kee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tie-
dekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että tiedekunnassa väitöskirjan arvoste-
lussa esityksen väitöskirjan arvioinnista tekee arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuuluu vä-
hintään kolme jäsentä: vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiainetta edustaa
arviointilautakunnassa oppiaineen pääedustaja tai hänen ehdottamansa laitoksen edustaja. Arviointi-
lautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilauta-
kuntaan. 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 Mikko Mäintysaari ehdottaa että YTM, FMUlla Saloaøørøn

sosiaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen Rikoksistø tuomitut nøiset - Yhteisöstä erottøminen jø takøi-

sin lättämísen møhdollisuudet tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 8. maaliskuuta 2019 klo 12

salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii professori Sønnø Høutølø (Lapin yliopisto) ja kustok-
senaprofessori Marjo Kuronen. Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Mäntysaari ehdottaa
edelleen, että arviointilautakuntaan nimetään aøstøaäittäjä, professori Sønnø Høutøla, yliopiston-
lehtori lohønna Küli (pj.) ja professori Outi Fingerroos. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettäneen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21,.11,.2018. Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut yliopistonlehtori Marita Husso ja toisena ohjaajana professori Marjo Kuronen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Vilma Luoma-aho ehdottaa, että FM Inker-Anni Sørøn yln-
teisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen I¡%ose Voice? Understanding støkeholder inaolaement

ín løw drøfting fficting Sami reindeer herding tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 18. tammi-
kuuta 2019 klo 12 salissa Agora Delta ja että vastaväittäjänä toimii professori Køterinø Tsetsura

(Gayford College of Journalism and Mass Communication) ja kustoksena professori Vilma
Luoma-øho. Oppiaineen pääedustaja, professori Vilma Luoma-aho ehdottaa edelleery että arvi-
ointilautakuntaan nimetään aøstøaäittäjä, professori Køterinø Tsetsurn, professori Chiøra Valentini
(pj.) ja yliopistotutkijaTuro Uskøli. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiede-
kuntaneuvoston kokouksessa 26.9.2018. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Marita Vos ja toisena ohjaajana professori Vilma Luoma-aho.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

L4. Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu (Brabant, Konttinen, Laapotti, Raappana, Sor-
manen)

Yliopiston johtosäännön (1a $) 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.

Yliopistolain (aa $) 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 arvolauseesta.
Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli tiedekunta-
neuvosto on nimennyt arviointilauta-kunnary se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvolauseesta.

Dekaani päätti 5.9.201.8 FM Oliaier Brøbøntin musiikkiterapian väitöskirjanUsing Altered Støtes

of Consciousness in Improaisntional Music Therøpy. The Potential of Resonønce Frequency Breøthing
väitöstilaisuudesta. FM Brabant puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.10.2018. Vastaväittäjän,
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professori Cheryl Dileon (Temple University) lausunto, professori ]aakko Erkkilän kustoksen
lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Bra-
bantille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JY-
Xissä osoitteess a ]¡rttp: I lurn.fill]RN:ISBN:978-951.-39 -7563-0.

Tiedekunta päätti 13.6.2018 FM Müa Konttisen soveltavan kielitieteen (soveltavan kielentutki-
muksen keskus) väitöskirjan Students øt the Core of English-Medium Instruction. Reseørch on the

Study Pøths of International Møster's Degree Students ønd the Role of Academic English øndLiterøcies

väitöstilaisuudesta. FM Konttinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 26.10.2018. Vastaväittä-
järç professori Anne Holmenin (University of Copenhagen) lausunto, johtaja Peppi Taalaksen
kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitetfu
FM Konttiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luetta-
vissa fYXissä osoitteess a http : I I urn.filURN :ISBN :978-951-39 -7564-7

Dekaani päätti 11.9.2018 FM Tomi Løøpotin viestinnän väitöskirjanVuoroaøikutus søirøøløjohto-

ryhmien kokouksissø väitöstilaisuudesta. FM Laapotti puolusti julkisesti väitöskirjaansa
27.1,0.2018. Vastaväittäjän, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Pekka Pällin (Aalto-yliopisto)
lausunto, yliopistonlehtori Leena Mikkolan kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan
lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Laapotille ja toimitetaan oheisena tiede-
kuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa
h :9 1 7

Tiedekunta päätti 29.8.201.8 FM Mitrø Røøppanøn viestinnän väitöskirjan Onnístuminen työelä-

män tümeissø väitöstilaisuudesta. FM Raappana puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.10.2018.

Vastaväittäjärç dosentti, yliopistonlehtori Janne Matikaisen (Helsingin yliopisto) lausunto,
professori Maarit Valon kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus ar-
volauseeksi on toimitettu FM Raappanalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäse-

nille. Väitöskirja on luettavissa JYXi ssä osoitteessa http ://urn. filURN : IS BN : 97 8 -9 5 I -39 -7 5 53 -l

Tiedekunta päätti 269.2018 FM Nüna Sormasen journalistiikan väitöskirjan Sociøl Network Site

Communities as Agents ønd Spøces of Pursuing Influence in Society. Forms, Stages ønd Attributes of
Buílding Communicøtiae Power väitöstilaisuudesta. FM Sormanen puolusti julkisesti väitöskir-
jaansa 1,9.1,0.2018. Vastaväittäjän, professori Maria Bakardjievan (The University of Calgary)
lausunto, yliopistotutkija Turo Uskalin kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lau-
sunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Sormaselle ja toimitetaan oheisena tiedekun-
taneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa
l¡lttp : I I ur n f i/URN : ISB N : 9 78 -9 5 1" -39 -7 57 0 -8 .

Liitteet:
- FM Olivier Brabant /vastaväittäjän lausunto (asia 14lläte1)
- FM Olivier Brabant /kustoksen lausunto (asia 14 lIäte2)
- FM Olivier Brabant /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia1"4l

liite 3)

- FM Miia Konttinen /vastaväittäjän lausunto (asia 14 lIäte a)

- FM Miia Konttinen /kustoksen lausunto (asia 14 / liite 5)
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FM Miia Konttinen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia1,4l
liite 6)

FM Tomi Laapotti /vastaväittäjän lausunto (asia L4 lläte7\
FM Tomi Laapotti /kustoksen lausunto (asia 14 / liite 8)

FM Tomi Laapotti /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia1,4l
liite 9)

FM Mitra Raappana /vastaväittäjän lausunto (asia 14 / liite 10)

FM Mitra Raappana /kustoksen lausunto (asia 14 / liite 11)

FM Mitra Raappana /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 14

lläte12)
FM Niina Sormanen /vastaväittäjän lausunto (asia L4 / liite 13)

FM Niina Sormanen /kustoksen lausunto (asia 14 lläte1.a)
FM Niina Sormanen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia L4

/ liite 15)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

1,5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

L6. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 11.15.

Jyväskylässä 21.1 1.2018

Puheenjohtaja Luukka

,Ør 0eç^"^
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Sei Paananen

Pöytäkirjan tarkastaja

Sokka


