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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 arkipäi-
vää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käy-
vät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 05.12.2018

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen (kohta 2.3.1.) mukaan yliopiston hallin-
toelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Johtosäännön L3 $: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 käsittelyyn, puheenjohtajana toimii palvelus-
vuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosijär-
jestys 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 asian, jota ei ole ko-
kouskutsussa mainittu.

Päätös:

- Hyväksyttiin lisäyksellä asia 5liitteeseen 1

3. Tehtävään ottaminen, musiikkitieteen yliopistotutkiia

Vireille 12.12.2018

Musiikkitieteen yliopistotutkijan tehtävä on sijoitettu musiikiry taiteen ja kulttuurintutki-
muksen laitokseen. Tehtävä oli suunniteltu täytettäväksi 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Tehtävään saapui määräaikaan3'1..7.2018 mennessä yhteensä 16 hakemusta. Hakijat olivat:
Burger, Birgitta
Gadir, Tami
Gayraud, Elise

Hytönen-Ng, Elina
Iitti, Sanna

Komatovié, Nikola
Krause, Amanda
Kärjä, Antti-Ville
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Lilja, Esa

Peltola, Henna-Riikka Anniina
Ramnarine, Tina Karina
Sutela, Katja
Thompson, Marc
Thompson, Marie
Tuuri, Kai ja
Yrttiaho, Santeri.

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

Hakemusten arviointiin osallistuivat laitoksen johtaja Heikki Hanka, professori Petri Toiviai-
nen ja yliopistotutkija Suvi Saarikallio.

Asiantuntija-arviointiin valittiin seuraavat 5 hakijaa:
Burger, Birgitta
Krause, Amanda
Peltola, Henna-Riikka Anniina
Thompsorç Marc ja
Tuuri, Kai.

Asiantuntijaksi nimitettiin professori Elvira Brattico (Aarhus Universitet Tanska) suostu-
muksensa mukaan.

Hakemusten ja asiantuntijalausunnon perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ja opetus-
näytettä antamaan 26.11..2018 kutsuttiin seuraavat hakijaf joiden opetusnäytteet arvioitiin ar-
vosanoilla:
Burger, Birgitta: kiítettäu ä

Thompsorç Marc: erinomøinen ja
Tuuri, Kai: kütettäaà.

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

Hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausunnon, opetusnäytteiden ja haastattelujen perusteella
musiikkitieteen yliopistotutkijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettavaksi esi-
tetään FT Marc Thompsonia. Lisäksi esitetään, että rehtori ]yväskyläin yliopiston johtosäännön

34 $:n mukaisesti myöntää FT Thompsonille erivapauden suomen kielen hallinnan vaatimuk-
sesta sillä edellytyksellä, että hän hankkii vähintään kehittyvän suomen kielen perustaidon
(EVK A2.2) kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Liitteet:
Asiantuntijan lausunto (asia 3 / liite 1)



.+

Muistio tehtävään esitettävästä henkilöstä (asia J lläte2)

Päätösehdotus:
- Todetaan hakijat.
- Todetaanasiantuntijalausunto.
- Keskustellaan musiikkitieteen yliopistotutkijan tehtävän täyttämiseen kuuluvista asi-

oista.

Päätös:

Todettiin.
Todettiin.
Keskusteltiin tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista.

4. Tiedekunnan talousarvioesitys vuodelle 2019

Vire ille 21..1'j,.201.8

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 vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu talous- ja palvelujohtajan erikseen il-
moittaman aikataulun ja talouspalveluiden toimittamien tietojen pohjalta. Lopullinen vuo-
den 2019 talousarvion on tallennettu SAP-järjestelmään tiistaina 27.11".2018.

Tiedekunnalta vuoden 2018 aikana leikafun rahoituksen vuoksi tiedekunnalla on rehtorin
lupa tehdä vuodelle 2019 alijäämäinen talousarvio.

Marraskuun tiedekuntaneuvostossa käsiteltiin alustava talousarvioesitys vuodelle 2019.Lo-
pullinen budjetti on valmistunut sen jälkeen viikolla 48.

Tiedekunnan talousarviota tarkistetaan vuosittain touko- ja syys-lokakuussa.

Liite:
Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2019 (asia 4 / liite 1)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään tiedekunnan talousarvio vuodelte 2019

Päätös:

- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 20L9
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5. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat20lT-20ã0 I lla-
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 kokouksessaar.29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiede-
kunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020ja opintojen ohjauksen toteuttamissuunni-
telmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5 .2017 .

Yliopiston Human Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelmaan hyväksyttiin opintojaksoja
tiedekuntaneuvoston kokouksessa2J..l'1..2018. Kesäkoulun opetussuunnitelmaan ehdotetta-
vat uudet opintojaksot on koottu liitteeseen 1..

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ehdottaa kesäkoulun opetussuunnitelmassa olevan
opintojakson Visual research methods sisällyttämistä myös laitoksen muuhun opetussuunni-
telmaan 4-5 opintopisteen laajuisena (liite 1).

Liite:
Human Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelmaan ehdotettavat uudet opintojaksot
ja muutokset sekä täydennys aiemmin hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin (asia 5 /
liite 1).

Päätösehdotus:
- Päätetään Human Sciences -kesäkoulun opetussuunnitelman opintojaksoista sekä

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

Päätös:

Päätettiin liitteen L mukaisesti

6. Esitarkastajien määrääminen (Häkkinen, Puupponen, Salmi)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esi-

tarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön(22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakäsikirjoi-
tukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita ja joilla on riit-
tävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Vähintään yhden esitarkasta-
jan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää

huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytän-
nön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja.



Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, ettäFMVille Häkki.seø yleisen his-
torian väitöskirjakäsikirjoituksen From Counterreuolution to Consolidation? Languøge of nøtion-
building in the Hungarian pnrliømentary debøtes, L920-lg2ï"esitarkastajina tulisivat toimimaan
dosentti, FT Miklós Zeidler (ELTE, Budapest) ja yliopisto-opettøjø, YTT Heino Nyyssönen (Turun
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistotutkija Anssi Halmesvirta ja toi-
sena ohjaajana professori Pasi Ihalainen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Tommi Jantunen ehdottaa, että FM Annø Puupposen suo-
malaisen viittomakielen väitöskirjakäsikirjoituksen Understøndingnonmønuølity - Astudy on the

actions of the heød ønd body in Fínnish Sign Lnnguøge esitarkastajina tulisivat toimimaan ødjunct
professor, PhD Treaor lohnston (Macquarie University, Australia) ja reøder in linguistics, PhD
Adøm Schembri (University of Birmingham). Tutkimuksen pääohjaajanaon toiminut professori
Tommi Jantunen ja toisena ohjaajana professori emerita Ritva Takkinen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa, ettäFMlelena Sølmen etnologian
väitöskirjakäsikirjoituksen Differentiated citizenshþ, díspløcement, ønd materiølity in state-citizen
relatíons in Ahmedabød esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Bþøshø Baruøh (Western
University, Kanada) ja professori Edwørd Simpson (University of London). Tutkimuksen pääoh-
jaajana on toiminut professori Laura Stark ja toisena ohjaajana professori Sirpa Tenhunen.

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7. Väittelyluvan myöntäminen (McCambridge, Nenola, Ruusuvirta)

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.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 26.9.201,8 FM Løurø McCømbridgen englannin kielen väitöskirja-
käsikirjoituksen Norrn s ønd Ideologies of Academic Writing on øn Internøtional Møster's Programme
in Finlønd esitarkastajiksi professori Theresa Lillisin (The Open University, Walton Hall, UK)
ja associate professor ]anus Mortensenin (University of Copenhagen). Esitarkastajien lausun-
not on toimitettu FM McCambridgelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 23.5.2018 FM Pirjo Nenoløn etnologian väitöskirjakäsikirjoituk-
senKuorolaulaminen Suomessø. Etnogrøfinen tutkimus performønssistøesitarkastajiksi dosentti, FT
Marjaana Virtasen (Turun yliopisto) ja professori Tarja Rautiainen-Keskustalon (Tampereen
yliopisto). Dosentti, FT Marjaana Virtanen ehdotti 23.7.201.8 saapuneessa lausunnossaan väi-
tösluvan myöntämistä, mutta professori Tarja Rautiainen-Keskustalo 4.9.201,8 saapuneessa



lausunnossaan ei. Tiedekuntaneuvoston päätökseIlä26.9.2018 kolmanneksi esitarkastajaksi ni-
mettiin tutkijatohtori, FT Tytti Steel (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimi-
tettu FM Nenolalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 26.9.2018 YTM Minna Ruusuairranyhteiskuntapolitiikan (kult-
tuuripolitiikka) väitöskirjakäsikirjoituksen Does Sector Møtter? YTT, kaupunkitietopäällikkö
Timo Cantellin (Helsingin kaupunki) ja assistant professor Maikel Waardenburgin (Utrecht
University). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTM Ruusuvirralle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Laura McCambridge (asia 7 I läte 1)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Pirjo Nenola (asia7 lläte2)
- Esitarkastajien lausunnot/ YTM Minna Ruusuvirta (asia 7 llíite3)

Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:

Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella

8. Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu (Carlson, De Freitas, Kuoppamäki, Laitinerç
Loit, Meriluoto, Piittinen)

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 ( a $) 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.

Tiedekuntaneuvosto päätti 26.9.2018 FM Emily Cørlsonin musiikkitieteen väitöskirjan Me, You
ønd the Dance. Effects of Individual Dffirences and Sociøl Context on Music-induced Moaement
väitöstilaisuudesta. FM Carlson puolusti julkisesti väitöskirjaansa 3.1L.2018. Vastaväittäjärç
adjunct professor, PhD Jessica Phillips-Silverin (Georgetown University Medical Center) lau-
sunto, professori Petri Toiviaisen kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja
ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Carlsonille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvos-
ton jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-
7590-6.

Tiedekuntaneuvosto päätti 26.9.2018 MA Luis Nuno De Freitøsin valtto-opin väitöskirlan The

new Europeøn Pørliament: the Common Agricultural Policy under codecision after theTreaty of Lisbon
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väitöstilaisuudesta. MA De Freitas puolusti julkisesti väitöskirjaansa 12.1-1..2018. Vastaväittä-
jän, tutkimusprofessori Hilkka Vihisen (Luonnonvarakeskus) lausunto, professori emerifus
Kari Palosen kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi
on toimitettu MA De Freitasille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitös-
kirja on luettavissa fYXissä osoitteessa htl'n. I I rtrn fi Æ IRNI.ICRNT.qTR-q(1 -39-74ÁÁ- 1

Dekaani päätti 28.9.2018 YTM Sannø Kuoppømäeø sosiologian väitöskirjan The Role of Age and
Life Course Støge in Digitøl Consumption väitöstilaisuudesta. YTM Kuoppamäki puolusti julki-
sesti väitöskirjaansa 30.11.2018. Vastaväittäjän, senior researcher, PhD Mireia Fernández-
Ardèvolin (Universitat Oberta de Catalunya) lausunto, professori Terhi-Anna Wilskan kustok-
sen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu YTM
Kuoppamäelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luetta-
vissa fYXissä osoitteessa http://urn.filIJRN:ISBN:978-951-39-7608-8.

Tiedekuntaneuvosto päätti 26.9.2018WMHannaLøitisen sosiologian väitöskirjanNuorten, val-
tion uøi markkinoiden asiallø? Nuorisojärjestöjenhybridit toimintølogükat väitöstilaisuudesta. VTM
Laitinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.L1 .2018. Vastaväittäjärç dosentti, VTT, turvatalo-
toiminnan johtaja Leena Suurpään (Suomen Punainen Risti) lausunto, professori Markku Lon-
kilan kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toi-
mitettu VTM Laitiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on
luettavissa JYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7586-9.

Dekaani päätti 3.10.2018 MA Urmas Loitin journalistiikan väitöskirjan Implementntíon of Mediø
Goaernønce. ALiberøl Approøchin the Context of a Smøll Market väitöstilaisuudesta. MA Loit puo-
lusti julkisesti väitöskirjaansa 8.11.2018. Vastaväittäjärç professori Michal Glowackin (Uniwer-
sytet Warszawski) lausunto, professori Epp Laukin kustoksen lausunto sekä arviointilauta-
kunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu MA Loitille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa

N:978-951-39-7591

Tiedekuntaneuvosto päätti 26.9.2018 YTM Tøinø Meriluodon valtio-opin väitöskir1an Møking
Experts-by-experience. Goaernmental Ethnogrøphy of Pørticþøtory Initíøtiaes in Finnish Socinl Wel-

føre Orgønisøtions väitöstilaisuudesta. YTM Meriluoto puolusti julkisesti väitöskirjaansa
24.11,.2018. Vastaväittäjärç professori Helen Sullivanin (Australian National University) lau-
sunto, yliopistonlehtori Pertti Lappalaisen kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lau-
sunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu YTM Meriluodolle ja toimitetaan oheisena tiede-
kuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa
http://urn.filURN:ISBN:978-95 1-39 -7 603-3.

Dekaani päätti 3.10.2018 FM Søri Püttisen englannin kielen väitöskirjan Reconstructing the

Gothic in Games and Gøming. Gothic monsters ønd ideology in the story world ønd player experiences

of Føllout 3 väitöstilaisuudesta. FM Piittinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 17.11.2018. Vas-
taväittäjän, lecturer, PhD ]aroslav Svelchin (Univerzita Karlova, universitetet i Bergen) lau-
sunto, professori Sirpa Leppäsen kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja
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ehdofus arvolauseeksi on toimitettu FM Piittiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvos-
ton jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-
7607-1..

Liitteet:
- FM Emily Carlson /vastaväittäjän lausunto (asia 8 / liite 1)

- FM Emily Carlson /kustoksen lausunto (asia 8 lläte2)
- FM Emily Carlson /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 8 /

liite 3)

- MA Luis Nuno De Freitas /vastaväittäjän lausunto (asia 8 lläte 4)
- MA Luis Nuno De Freitas /kustoksen lausunto (asia 8 / liite 5)
- MA Luis Nuno De Freitas /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi

(asiax/liite6)
- YTM Sanna Kuoppamäki /vastaväittäjän lausunto (asia 8 lläte7)
- YTM Sanna Kuoppamäki /kustoksen lausunto (asia 8 / liite 8)
- YTM Sanna Kuoppamäki /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi

(asia 8 Iläte9)
- VTM Hanna Laitinen /vastaväittäjän lausunto (asia 8 / liite 10)

- VTM Hanna Laitinen /kustoksen lausunto (asia 8 / liite 11)

- VTM Hanna Laitinen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 8

lläte12)
- MA Urmas Loit /vastaväittäjän lausunto (asia 8 / liite 13)

- MA Urmas Loit /kustoksen lausunto (asia 8 lläte1,a)
- MA Urmas Loit /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 8 / liite

15)

- YTM Taina Meriluoto /vastaväittäjän lausunto (asia 8 / liite 16)

- YTM Taina Meriluoto /kustoksen lausunto (asia I I läte 17)
- YTM Taina Meriluoto /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 8

/ liite 18)

- FM Sari Piittinen /vastaväittäjän lausunto (asia 8 I läte 19)
- FM Sari Piittinen /kustoksen lausunto (asia S / liite 20)

- FM Sari Piittinen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 8 /
liite 21)

Päätösehdotus:
Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

9. Ilmoitusasiat

Ohieistuksien päivittäminen
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Yliopistopalveluissa on ryhdytty valmistelemaan päivityksiä Hallintoasioiden ja muiden asi-
oiden käsittelymenettely ]yväskylän yliopistossa -ohjeeseen sekä Rehtorin päätös henkilöstö-
asioissa ja siihen sisältyvät ohjeet -päätökseen. Lisäksi valmistelussa on yliopistotasoisen jää-
viysohjeistuksen tekeminen sekä selvitys tietosuojan suhteesta rekrytointiprosesseista jutkais-
tavaan tietoon.

Strategiatyö
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan strategiatyö jatkui laitosten valmistelemien
syötteiden jälkeen toisella strategiatyöpäivällä tiistaina 11.12.201,8. Strategiatyöpäivään osallis-
tuivat tiedekunnan dekaani ja varadekaanit, laitosten johtajat ja tutkimuksesta ja koulutuk-
sesta vastaavat varajohtajat sekä opinto- ja hallintopäälliköt. Tutkimuksen osalta tuleviksi toi-
menpiteiksi hahmoteltiin mm. post-doc mentorointia, ihmistieteiden tutkimusetiikkafooru-
min perustamista, tohtorikoulutettavien artikkeliväitöskirjaohjeistuksen kehittämistä, tutki-
mushankkeiden tuen kehittämistä, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkyvyy-
den lisäämistä niin yliopiston sisällä kuin ulkopuolellakin sekä strategisten kumppanuuksien
määrittelemistä. Koulutuksen puolelta toimenpiteiksi hahmoteltiin koulutusohjelmien suun-
taamista vuoteen 2030, työelämän metataitojen tuottamista, moduulimuotoisten opintojen luo-
mista, valmistumisaikojen ja läpäisyprosentin vaatimia toimenpiteitä, jatkuvan oppimisen mo-
duulien muodostamista nykyopetusta hyödyntäery uusien 60 opintopisteen vapaavalintaisten
opintojen moduulien miettimistä, opiskelijamarkkinoinnin parantamista, opetuksen moni-
muotoistamista mukaan lukien digitaalisuudery pedagogisen osaamistarpeiden huomioimista
uusissa oppimisympäristöissä ja edelleen aineenopettajan pätevyyksien huomioimista.

Yliopiston strategiatyö etenee kehittämisohjelmien muodostamisella seuraaville alueille:
Osaava, luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö
Koulutus
Tutkimus-, innovaatiotoiminta ja infrastrukfuurit
Kampuksen kehittäminen
Digitalisaatio.
Ohjelmien tulisi olla valmiina helmikuussa 2019.

Läpileikkaavana teemana kaikissa kehittämisohjelmissa on jatkuva laadun parantaminen,
kansainvälisyyden vahvistaminen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen
vahvistaminen ja monitieteisyyden ja tieteidenvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Tiedekunnassa pohditaan miten kansainvälinen henkilöstö ja opiskelijat saadaan osallistettua
kehittämisohjelmien tekemiseen.

Rahoitushaut
Tiedekunta menestyi hyvin Koneen Säätiön rahoitushaussa, vaikka rahoitusmäärä olikin pie-
nempi kuin aiempina vuosina. Tiedekunta sai 1.,2 Meur rahoitustÐ josta 800 teur osuus koh-
distuu YFl-laitokselle. Painotus rahoitusmyönnöissä näyttää siirtyneen tohtorikoulutettavien
rahoittamisesta hankkeiden ja tutkijatohtoreiden rahoittamiseen.
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10. Kokouksen päättåiminen

Dekaani päätti kokouksen kello 11.22.

jyv ä skylä ssä 12.12.2018

Puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

cek

Riitta Sokka


