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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 arkipäi-

vää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käy-

vät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 1'4.2.2019

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 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 käsittelyyo puheenjohtajana toimii palvelus-

vuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosijär-
jestys määräytyy syntymäajan mukaan (kohta 1.L).

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.

3. TtT Jutta Pulkin hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 20.2.2019

TtT Jutta Pulkki on jättänyt 5.11.2018 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle anomuksery

että hänelle myönnettäisiin yhteiskuntapolitiikan, erityisesti ikääntymispolitiikan ja palvelui-
den dosentin arvo.
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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 L4 $: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

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 pyytääkahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Jutta Pulkin kiinnittämistä yliopistoon opetuksen

ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina

toimisivat professori, emeritus Antti Karisto (Helsingin yliopisto) ja apulaisProfessori llkka
Pietilä (Helsingin yliopisto).

Hakija ei ole antanut aiemmin opetusnäytettä.

Liitteet:
TtT Jutta Pulkin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 / liite 1)

Laitoksen lausunto (asia 3 lläte2)

Päätösehdotus:
- Todetaan, että yhteiskuntapolitiikary erityisesti ikääntymispolitiikan ja palveluiden

dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.
- Hyväksytään asiantuntijoiksi professori emeritus Antti Karisto (Helsingin yliopisto) ja

apulaisprofessori Ilkka Pietilä (Helsingin yliopisto).
- Esitetään, että TtT Jutta Pulkki antaa opehrsnäytteen dosentin arvon myöntämiseksi.

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

- Todettiin.
- Hyväksyttiin asiantuntijat esityksen mukaisesti.

- Päätettiin, että hakija antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämiseksi.

Päätös:
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4. Dosentin arvon myöntämisestä päättäminen, FT Sanna Tapionkaski

Vireille 29.8.2018

FT Sanna Tapionkaski on jättänyt 3.1,1..2017 musiikiry taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitok-
selle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti fantasia-
ja vastaanottotutkimuksen dosentin 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
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.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää Sanna Tapionkasken kiinnittämistä yli-
opistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoifuksenmukaisena ja tiedekuntaneuvosto
hyväksyi asiantuntijoiksi professori, emeritus Kerry Mallanin (Queensland University of Tech-
nology, Brisbane, Australia) jaFT, dosentti Maria Lassén-Segerin 1Ä,bo Akademi).

Molemmat asiantuntijat pitävät FT Sanna Tapionkaskea tieteellisesti pätevänä haettavana ole-
vaan dosentuuriin.

Hakija on antanut opetusnäytteen 22.1,.2019 aiheesta Miksi tutkia valtaa ja lastenfantasiaa ar-
vosanalla kütettäaä.

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

1)

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

Päätösehdotus:
- Todetaanasianfuntijalausunnot.
- Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
- Todetaan, että FT Sanna Tapionkaskella on yliopistolain (55S/2009) 89 g:n edellyttämä

opetustaito.
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Esitetään, että FT Sanna Tapionkaskelle myönnetään nykykulttuurin tutkimuksery eri-
tyisesti fantasia- ja vastaanottotutkimuksen dosentin arvo.

Päätös:

- Todettiin.
- Todettiin.
- Todettiin.
- Päätettiin myöntää FT Sanna Tapionkaskelle nykykulttuurin tutkimukserL erityisesti

fantasia- ja vastaanottofutkimuksen dosentin arvo.

5. Soveltavan kielitieteen apulaisprofessorin (tenure track) tai professorin valinta

Vireille 13.6.2018

Rehtori on 3L.5.201,8 tekemäIlään päätöksellä antanut luvan soveltavan kielitieteen apulaispro-
fessorin (tenure track) tai professorin tehtävän täyttämiseksi.

Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.

jyväskylän yliopiston johtosäännön (1.1..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 Minna-Riitta Luukkaon1".6.20L8 nimennyt valmisteluryhmään laitoksen johtaja, pro-
fessori Mika Lähteenmäerç professori Anne Pitkänen-Huhdan ja professori Sari Pietikäisen.

Hakijoiden selvittyä professori Pitkänen-Huhta jääväsi itsensä ja dekaani nimitti hänen tilal-
leen valmisteluryhmään professori Minna Sunin. Dekaani toimi puheenjohtajana ja sihteerinä

toimi hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä laati kirjallisen suunnitelman tehtävän

täyttämiseksi.

Hakuaika päättyi 15.8.2018. Tehtävään saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 hake-

musta. Hakijat olivat:
Ennser-Kananen, johanna

Erö2, Betil
Güvendir, Emre
Haataja Kim
Kanik, Mehmet
Kytölä, Samu

Kääntä, Leila
Laihonery Petteri
Mård-Miettineru Karita
Mäntyli Katja
Ruohotie-Lyhty, Maria
Räisänery Tiina
Ullakonoja Riikka ja
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Yousuf Al-Ansari, Irfaan Noor.

Yliopiston johtosäännön 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat apulaisprofessorin
ja professorin tehtävään ottamisessa.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja ansi-

oista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä asiantuntijalta. Tar-

vittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat joiden osalta toteutetaan asiantuntijame-

nettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa kysymykseen tuleviin hakijoihin ja

valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä osoittamaan ensi sijassa hakijalta puuttuva
kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan ulkopuolelle jäämiseen.

Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla ulkomaalaisia, ellei

erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon muun ohella

hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta.

Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon haki-
joiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät lausunnossaan 3-5

hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen tehtävää täytettäessä

sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa myös yhteislausunnon

muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Valmisteluryhmä valitsi kokouksessaan 29.8.2018 seuraavat viisi hakijaa asiantuntija-arvioin-

tiin:
Ennser-Kananen, ]ohanna
Haataja, Kim
Kääntä, Leila
Mård-Miettineru Karita ja

Ruohotie-Lyhty, Maria.

Valmisteluryhmä valmisteli asiantuntijavalinnan. Dekaani nimitti 21..9.2018 asiantuntijoiksi

professori Li Wein (University College Londory UK) ja professori, emeritus Kenneth Hylten-

stamin (Stockhotms Universitet, Ruotsi) suostumuksensa mukaisesti. Lausuntojen saapumisen

jälkeen henkilökohtaiseen haastatteluun ja opetusnäytettä antamaan kutsuttiin seuraavat ha-

kijat:
Kääntä Leila
Mård-Miettinen, Karita ja

Ruohotie-Lyhfi,Maria.

Opetusnäytteet ja haastattelut järjestettiin 24.1..2019. Opetusnäytteistä annettiin hakijoille seu-

raavat arvosanat:
Kääntä, Leila: kütetttia ä

Mård-Miettinen, Karita: kütettäa ä ja

Ruohotie-Lyhfi, Maria: hya ä.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) mukaan apulaisprofessorin tehtävään henkilön ot-

taa rehtori dekaanin esityksestä ja ennen esitystään dekaanin tulee kuulla tiedekuntaneuvostoa. Profes-

sorin tehtävään henkilön ottaa rehtori tiedekuntaneuvoston esityksestä.



Hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen, opetusnäytteiden ja haastattelujen perusteella
esitetään soveltavan kielentutkimuksen toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään
valittavaksi FT Karita Mård-Miettistä.

Liitteet:
Täyttösuunnitelma (asia 5 i liite 1)

Asiantuntijoiden lausunnot (asia 5 / liite 2 ja3)
Esitys tehtävään valittavasta henkilöstä (asia 5 / liite 4)

Päätösehdotus:
- Todetaan hakijat.
- Todetaanasiantuntijoidenlausunnot.
- Esitetään rehtorille soveltavan kielentutkimuksen toistaiseksi voimassa olevaan pro-

fessorin tehtävään otettavaksi FT Karita Mård-Miettistä.

Päätös
Todettiin.
Todettiin.
Päätettiiru että esitetään rehtorille soveltavan kielentutkimuksen toistaiseksi voimassa
olevaan professorin tehtävään otettavaksi FT Karita Mård-Miettistä.

6. Musiikkikasvatuksen apulaisprofessorin (tenure track) valinta

Vireille 1"3.6.20L8

Rehtori on 31.5.2018 tekemällään päätöksellä antanut luvan musiikkikasvatuksen apulaispro-
fessorin (tenure track) tehtävän täyttämiseksi.

Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan musiikiru taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1.1..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 Minna-Riitta Luukkaon'1..6.2018 nimennyt valmisteluryhmään laitoksen johtaj4 pro-
fessori Heikki Hangan ja professori Petri Toiviaisen. Dekaani toimi puheenjohtajana ja sihtee-

rinä toimi hallintopäällikkö Riitta Sokka. Valmisteluryhmä laati kirjallisen suunnitelman teh-
tävän täyttämiseksi.

Hakuaika päättyi 15.8.2018. Tehtävään saapui määräaikaan mennessä yhteensä 8 hakemusta.
Hakijat olivat:

]eong, Eunju
Ketovuori, Mikko
Marjanen, Kaarina
Naughton, Christopher
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Paananen-Vitikka, Pirkko
Partti, Heidi
Rautiainery Katri-Helena ja

Saarikallio, Suvi.

Yliopiston johtosäännön 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat apulaisprofessorin
ja professorin tehtävään ottamisessa.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja ansi-

oista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä asiantuntijalta. Tar-

vittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat, joiden osalta toteutetaan asiantuntijame-
nettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa kysymykseen tuleviin hakijoihin ja

valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä osoittamaan ensi sijassa hakijalta puuttuva
kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan ulkopuolelle jäämiseen.

Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla ulkomaalaisia, ellei
erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon muun ohella
hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta.

Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon haki-
joiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät lausunnossaan 3-5

hakijaa jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen tehtävää täytettäessä

sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa myös yhteislausunnon
muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Valmisteluryhmä valitsi kokouksessaan 27.8.2018 seuraavat kolme hakijaa asiantuntija-arvi-
ointiin:
Paananen-Vitikka, Pirkko
Partti, Heidi ja
Saarikallio, Suvi.

Valmisteluryhmä valmisteli asiantuntijavalinnan. Dekaani nimitti 28.8.201,8 asiantuntijoiksi
professori Raymond McDonaldin (University of Edinburgtu UK) ja professori Graham Wel-
chin (University College of Londory UK) suostumuksensa mukaisesti. Lausuntojen saapumi-
sen jälkeen henkilökohtaiseen haastatteluun ja opetusnäytettä antamaan kutsuttiin samat

kolme hakijaa.

Opetusnäytteet ja haastattelut järjestettiin 1.0.L.2019. Opetusnäytteistä annettiin hakijoille seu-

raavat arvosanat:
Paananen-Vitikka, Pirkko: kütettäaä.

Partti, Heidi: hyoä.

Saarikallio, Suvi: kütett äaÌi.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) mukaan apulaisprofessorin tehtävään henkilön ot-
taa rehtori dekaanin esityksestä ja ennen esitystään dekaanin tulee kuulla tiedekuntaneuvostoa. Profes-

sorin tehtävään henkilön ottaa rehtori tiedekuntaneuvoston esityksestä.
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Hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen, opetusnäytteiden ja haastattelujen perusteella

esitetään musiikkikasvatuksen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävään FT Suvi Saarikal-

liota.

Liitteet:
Täyttösuunnitelma (asia 6 / liite 1)

Asiantuntijoiden lausunnot (asia 6 / liite 2 ja3)
Esitys tehtävään valittavasta henkilöstä (asia 6 lläte 4)

Päätösehdotus:
- Todetaan hakijat.
- Todetaanasiantuntijoidenlausunnot.
- Keskustellaan musiikkikasvatuksen apulaisprofessori (tenure track) tehtävän täyttämi-

seen kuuluvista asioista.

Päätös:

Todettiin.
Todettiin.
Keskusteltiin musiikkikasvatuksen apulaisprofessori (tenure track) tehtävän täyttämi-
seen kuuluvista asioista.

7. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteishaun valintaperusteetzDlg I
koriaus / musiikkitieteen kandidaatti- ja maisteriohjelman hakukohde

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

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 269.2018 humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiede-

kunnan vuoden 2019 opiskelijavalinnan valintaperusteista. Valintaperusteiden tarkistuksessa

on käynyt ilmi, että yhteishaun musiikkitieteen kandidaatti- ja maisteriohjelman hakukoh-

teen valintakriteereistä on jäänyt puuttumaan kriteeri, jonka mukaan hakijan on saatava vä-

hintään 50 % valintakokeen maksimipisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi hakukohteeseen,

vaikka tämä on ollut tarkoitus sisällyttää valintakriteereihin. Lisätään valintakriteeri haku-

kohteelle. Kevään yhteishaku alkaa 20.3.2019.

Päätösehdotus:
- Lisätään musiikkitieteen yhteishaun kandidaatti- ja maisteriohjelman hakukohteeseen

valintakriteeri, jonka mukaan hakijan on saatava vähintään 50 % valintakokeen mak-

simipisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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8. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelnat20tT-2020 I kor.
j aus aiemmin hyväksyttyihin 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
tiedekunnan opehrssuunnitelmista kaudelle 2017-2020 ja opintojen ohjauksen toteutta-
missuunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5.2017 .

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella on valmisteltu muutos suomalaisen viittomakielen
opintojaksojen suoritustapoihin edellytetyn läsnäolon osalta. Opintojaksojen

- SVKA1043 Kielen omaksuminen
- SVKA1044 Kaksi- ja monikielisyys
- SVKA113 Fonetiikka ja fonologia

edellytetyksi läsnäolovaatimukseksi ehdotetaan 75 "/" ja opintojaksojen
- SVKA112 Morfologia ja syntaksi
- SVKAL31, Viittomisto ja nimistö
- SVKA141 Viittomakielinen viestintä I
- SVKA142 Viittomakielinen viestintä II
- SVKA103SViittomakielinenkirjallisuus
- SVKA255 Suomalainen viittomakieli 3

- SVKA256 Suomalainen viittomakieli 4.

edellytetyksi läsnäolovaatimukseksi 80 %.

Päätösehdotus:
- Päätetään suomalaisen viittomakielen aineopintojaksojen edellytetystä läsnäolosta eh-

dotetulla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

9. Esitarkastajien määrääminen (Kalmanlehto, Karttunen, Kovanen, Lahti, Suomi, Venä-
läinen)

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

Oppiaineen pääedustaja, professori Pauline von Bonsdorff ehdottaa, ettäFM Johøn Kølmønleh-

don taidekasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Beyond the Figure. The Notion of Mimetic Sub-

ject Formøtion in Philþpe Løcoue-Løbørthe's Philosophy ønd its Releaance to Digital Gømeplay esitar-

kastajina tulisivat toimimaan yliopistotutkijø, FT Susønnø Lindberg (Helsingin yliopisto) ja pro-

fessori C. Thi Nguyjen (Utah Valley University). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut profes-

sori Pauline von Bonsdorff ja toisena ohjaajana lehtori Sirkka-Liisa lJsvamaa-Routila.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Johanna Kiili ehdottaa, että YTM Teijø Kørttusen so-

siaalityön väitöskirjakäsikirjoituksen Nøls¿rityistäpäihdehoitoa - etnogrøfinen tutkimus päihdehoi-

tolaitoksen naistenyhteisöstä esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Elinø Virokønnøs (Hel-

singin yliopisto) ja dosentti, WT, aierøileaø tutkijø Mørjø Holmilø (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos THL). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Marjo Kuronen ja muina ohjaa-

jina ovat olleet professori emeritus Mikko Mäntysaari ja yliopistonlehtori Riitta Granfelt (Tu-

run yliopisto).

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Suvi Saarikallio ehdottaa, että FM Timo Koaasen mu-
siikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Musükkikasaøtus ja mørkkinøhallintø esitarkasta-
jina tulisivat toimimaanprofessoriLøuriVäkeuä (Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia) jayliopiston-

lehtori Olli-Pekkø Moisio (Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos). Tutki-
muksen pääohjaajana on lehtori Erja Kosonen ja toisena ohjaajana on professori emeritus Jukka
Louhivuori.

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että FM Vesa Lahden kirjoit-
tamisen väitöskirjakäsikirjoituksen Ohjøøjøstø oppilaaksi - Kokemuksiøkøunokirjøllisuuden käÌintä-

misen ohjøømisestø prosessikirjoittømisen menetelmällä esitarkastajina tulisivat toimimaan yliopis-

tonlehtori, dosentti Mørjø Kiailehto (Tampereen yliopisto) ja lehtori, dosentti Rüttø Oittinen (Tam-

pereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma ja toi-
sena ohjaajina on ollut yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttäri.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Suvi Saarikallio ehdottaa, ettà FL, KM Henna Suomen

musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Päteaämusükin opettømiseen? Luokønopettøjaksi

aalmistuaøn musükillinen kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelmøn perusteiden toteuttømisen

näkökulmøsúø esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Antti luaonen (Itä-Suomen yliopisto)
ja professori Heikki Ruismäki (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on lehtori Erja

Kosonen ja toisena ohjaajana on professori emerifus Jukka Louhivuori.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pauline von Bonsdorff ehdottaa, etta FM, KM Päiai Venä-

läisen taidekasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Nykytaide oppimisen ympäristönä. Näkemyksiä

nykytaiteestø, oppimisestø ja nüden kohtøømisestø 2000-luuun ølussø esitarkastajina tulisivat toimi-
maan professori Helenø Sederholm (Aalto-yliopisto) ja yliopistonlehtori, TøT louko Pullinen (Tam-

pereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Pauline von Bonsdorff ja

toisena ohjaajana professori emeritus Pentti Moilanen.
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Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

L0. Väittelyluvan myöntäminen (Aho, Häkkinen" Kauppinen, Tanskanen)

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 hyväksy i 21. .11.2018 yTM Timo Ahon sosiologian väitöskirjakäsikirjoituk-
senTuhansiø töítä, aølaottuja öitä - etnografinen tutkímus rekkamiesten työnteosta jø rekkamieheydestä

tiekuljetusaløn käytännöissä esitarkastajiksi professori Kirsti Lempiäisen (Lapin yliopisto) ja yli-
opistonlehtori Taina Kinnusen (Itä-Suomen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu
YTM Aholle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi12.12.2018 FMVille Häkkisen yleisen historian väitöskirjakäsikir-
joituksen From Counterreaolution to Consolidøtion? Løngunge of nationbuilding in the Hungørian

parliømentøry debøtes, L920-1928 esitarkastajiksi dosentti, FT Miklós Zeidlerin (ELTE, Budapest)

ja yliopisto-opettaja, YTT Heino Nyyssösen (Turun yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toi-
mitettu FM Häkkiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi21..11..2018 FM Elina Køuppisen yleisen historian väitöskirjakäsi-

kirjoituks enPlurer, politics, ønd píllowtølk: The role of royal mistresses in British ønd French discour-

ses on thelegitimøcy of monørchicølrule,1-714 -L774 esitarkastajiksi professori emerita Dena Good-

manin (University of Michigan) ja professori Charlotta Wolffin (Turun yliopisto). Esitarkasta-

jien lausunnot on toimitettu FM Kauppiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jä-

senille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi24.1.0.2018 FMllonøTanskøsen soveltavan kielitieteen (Solki) väi-

töskirjakäsikirjoituksen Ajøn henki lain kirjøimessø. Suomøløisten lastensuojelulakien iø -øsetusten

ideologiat esitarkastajiksi tutkija, OTT, FL Tarja Salmi-Tolosen (Turun yliopisto) ja yliopiston-
lehtori, dosentti Aino Kääriäisen (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu
FM Tanskaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ YTM Timo Aho (asia 10 / liite 1)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Ville Häkkinen (asia 10 lläte2)
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Elina Kauppinen (asia 10 / liite 3)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Ilona Tanskanen (asia 10 lläte 4)
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Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:
Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

L1. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Aho, McCambridge, Tanskanen, Varis)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen tarkastus-

tilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori tai tohtorin tut-
kinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/jien päätoimen on oltava muualla
kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Väittelijälle on varattava

tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa fyväskylän
yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t tiedekunnan väittelyohjeisiin ja pitää

huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään Jyväskylän yliopiston väitöskäytän-
teisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnary 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.

Oppiaineen pääedustaja,professori Tapio Litmanen ehdottaa, ettäYTMTimo Ahon sosiologian

väitöskirjakäsikirjoituksenTuhønsiø töitä, anlaottujø öitä - etnogrøfinen tutkimus rekkømiesten työn-

teostø jø rekkamieheydestä tiekuljetusaløn käytännöissä tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 27.

huhtikuuta2}lg klo 12 salissa RUU D104 ja että vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, dosentti

Tainø Kinnunen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Hønnele Hnrjunen. Oppi-

aineen pääedustaja, professori Tapio Litmanen ehdottaa edelleen, että arviointilautakuntaan
nimetään aastøaäittäjä, yliopistonlehtori, dosentti Tøina Kinnunen, professori Tapio Litmønen (pj.) ja

yliopistonlehtori Mikko løkonen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiede-

kuntaneuvoston kokouksessa20.2.20L9. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistonleh-
tori Hannele Harjunen ja muina ohjaajina professori Terhi-Anna Wilska ja Mikko Jauho (Hel-

singin yliopisto).

Oppiaineen pääedustaja, professori Sirpa Leppänen ehdottaa, että FM Løurø McCømbridgen

englannin kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Norrzs ønd ldeologies of Acødemic Writing on an In-

ternøtional Master's Progrømme in Finlønd tarkash¿,stilaisuus pidetään lauantaina 27. huhtikuuta
2019 klo 12 salissa Ag Aud 3 ja että vastaväittäjänä toimii professori Theresa Lillis (The Open



University, Walton Hall, UK) ja kustoksena professori Anne Pitkiinen-Huhta. Oppiaineen paa

edustaja, professori Sirpa Leppanen ehdottaa edelleen, etta arviointilautakuntaan nimetaan 

vastaviiittiijii, professori Theresa Lillis, professori Arja Piirainen-Marsh (pj.) ja yliopistonlehtori Sari 

Sulkunen. Lupa vaitoskirjan julkiseen tarkastukseen myonnettiin tiedekuntaneuvoston ko

kouksessa 12.12.2018. Tutkimuksen paaohjaajana on toiminut professori Anne Pitkanen

Huhta ja toisena ohjaajana yliopistonlehtori Anna Solin (Helsingin yliopisto). 

Oppiaineen paaedustaja, yliopistotutkija Mia Halonen ehdottaa, etta FM Ilona Tanskasen sovel

tavan kielitieteen (Solki) vaitoskirjakasikirjoituksen Ajan henki lain kirjaimessa. Suomalaisten las

tensuojelulakien ja -asetusten ideologiat tarkastustilaisuus pidetaan lauantaina 4. toukokuuta 2019 

klo 12 salissa S212 ja etta vastavaittajana toimii yliopistonlehtori, dosentti Aina Kiiiiriiiinen (Hel

singin yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija Mia Halonen. Oppiaineen paaedustaja, yliopisto

tutkija Mia Halonen ehdottaa edelleen, etta arviointilautakuntaan nimetaan vastaviiittiijii, yli

opistonlehtori, dosentti Aina Kiiiiriiiinen, professori Ari Huhta (pj.) ja yliopistonlehtori Karita Mard

Miettinen. Lupa vaitoskirjan julkiseen tarkastukseen myonnettiin tiedekuntaneuvoston ko

kouksessa 20.2.2019. Tutkimuksen paaohjaajana on toiminut yliopistotutkija Mia Halonen ja 

toisena ohjaajana professori Tarja Nikula-Jantti. 

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 tarkastustilaisuus pidetaan lauantaina 27. huhtikuuta 

2019 klo 12 salissa H320 ja etta vastavaittajana toimii professori Karin Kukkonen (University of 

Oslo) ja kustoksena professori Mikko Keskinen. Oppiaineen paaedustaja, professori Mikko Kes

kinen ehdottaa edelleen, etta arviointilautakuntaan nimetaan vastaviiittiijii, professori Karin 

Kukkonen, yliopistotutkija Mika Hallila (pj.) ja tutkimuskoordinaattori, FT Tarja Piiiijoki. Lupa 

vaitoskirjan julkiseen tarkastukseen myonnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.1.2019. 

Tutkimuksen paaohjaajana on toiminut professori Mikko Keskinen ja toisena ohjaajana pro

fessori Sanna Karkulehto. 

Paatosehdotus: 

Paatetaan ehdotuksen mukaisesti. 

Paatos: 

Paatettiin ehdotuksen mukaisesti. 

12. Vaitoskirjan hyvaksyminen ja arvostelu (Hannula, Pohjolainen, Sara)

Yliopiston johtosaannon (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtavana on arvostella vaitoskirjat tar

kastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden kasittelymenettelyn mukaan 

(2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat paatoksentekoon osallistua vain ne jasenet tai varajase

net, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtavaan. 

Yliopistolain (44 §) mukaan ennen vaitoskirjan arvostelua tekijalle on varattava tilaisuus vastineen an

tamiseen vastavaittajan lausunnosta. Yliopiston tutkintosaannon (25 §) mukaan vastavaittajan tulee 

kahden viikon kuluessa vaitostilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arvioin

tilausunto vaitoskirjasta, jossa han esittaa oman ehdotuksensa vaitoskirjalle annettavasta arvolauseesta. 
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Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli tiedekunta-
neuvosto on nimennyt arviointilauta-kunnary se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvolauseesta.

Tiedekuntaneuvosto päätti 24J1.0.201"8 TaM Leena Hannulan museologian väitöskirjan Käaijät,
kokijøt, kokemukset. Museologinen tutkimus Stffi, senioriklubista taídemuseon keskiössä väitöstilai-
suudesta. TaM Hannula puolusti julkisesti väitöskirjaansa 19.1,.2019. Vastaväittäjän, yliopis-
tonlehtori, TaT Anniina Koivurovan (Lapin yliopisto) lausunto, professori Janne Vilkunan kus-
toksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu
TaM Hannulalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luetta-
vissa ]YXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7638-5.

Tiedekuntaneuvosto päätti 26.9.201"8 KM Auli Pohjolaisen sosiaalityön väitöski{an lulkista løs-
tensuojelun perhetyötäyksityiskodissø väitöstilaisuudesta. KM Pohjolainen puolusti julkisesti väi-
töskirjaansal'1..'1..2019. Vastaväittäjän" yliopistonlehtori Aino Ritala-Koskisen (Tampereen yli-
opisto) lausunto, professori Aila-Leena Matthiesin kustoksen lausunto sekä arviointilautakun-
nan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu KM Pohjolaiselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa
htto : I I ur n filURN : ISB N : 978-95 1 -39 -7 646 -0 .

Tiedekuntaneuvosto päätti 21.11.201,8 FM Inker-Anni Sarøn yhteisöviestinnän väitöskirjan
tNhose aoice? Understønding støkeholder inaolaement in law drøfting fficting Sami reindeer herding
väitöstilaisuudesta. FM Sara puolusti julkisesti väitöskirjaansa 18.1".2019. Vastaväittäjärç pro-
fessori Katerina Tsetsuran (Gayford College of Journalism and Mass Communication) lau-
sunto, professori Vilma Luoma-ahon kustoksen lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto
ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Saralle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa http://urn.filURN:ISBN:978-951-39-
7622-4.

Liitteet:
- TaM Leena Hannula /vastaväittäjän lausunto (asia12/ liite 1)

- TaM Leena Hannula /kustoksen lausunto (asia12llíite2)
- TaM Leena Hannula /arviointilautakunnan lausunto ja ehdofus arvolauseeksi (asía12

/ liite 3)

- KM Auli Pohjolainen /vastaväittäjän lausunto (asia12lläte 4)
- KM Auli Pohjolainen /kustoksen lausunto (asia12/ liite 5)
- KM Auli Pohjolainen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia

1.2IIäte6)
- FM Inker-Anni Sara /vastaväittäjän lausunto (asia 12lläte7)
- FM Inker-Anni Sara /kustoksen lausunto (asia12/ liite S)

- FM Inker-Anni Sara /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 12

/ liite 9)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

Päätös:
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Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

13. Ilmoitusasiat

Tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmässä on tehty selvitystä tohtorikoulutukseen liittyen sekä

väitöskirjojen arvioinneista että jatko-opiskelijaksi ilmoittautuneiden osalta. Samoin tutkimuk-
sen johtoryhmässä seurataan tohtorintutkintojen tavoitteen toteutumista. Asioita on tarkoifus
käsitellä lähemmin myös tiedekunnan johtoryhmässä ja myöhemmin ilmoitusasiana tiedekun-
taneuvostossa.

Yliopiston strategian toimeenpano-ohjelmista koulutuksen ja tutkimuksen ohjelmat ovat olleet
yliopiston hallituksen helmikuun kokouksessa. Kampuksen kehittämisen ja henkilöstöön liit-
tyvän toimeenpano-ohjelman käsittely on tulossa yliopiston hallituksen huhtikuun kokouk-
seen.

OKM on avannut rahoitushaun varhaiskasvatuksen yksiköiden liittämiseksi läheisemmin yli-
opistojen toimintaan. Rahoitushaku paattyy 11.3.2019. fYU:ssa on ideoitu KlMO-koulutuksen
ympärille rakentuvaa ehdotusta.

Vuosiraportin valmistelu vuodesta 201"8 on aloitettu. Yliopistopalvelujen digitiimistä on toimi-
tettu tilastoaineistoa raportin valmistelun pohjaksi. Tilastoaineiston osalta ongelmana on, että

kaikki tiedot vuodelta 2018 eivät ole käytettävissä vuosiraporttia tehtäessá, mm. julkaisuja kos-

kevat lopulliset tilastot valmistuvat maalis-huhtikuussa ja joitakin lopullisia opiskelijatietoja
saadaan vasta kesäkuussa. Raportti tulee päätösasiana maaliskuun tiedekuntaneuvostoon. Ra-

portti toimii pohjana rehtorin kevään tulosneuvottelukierroksella tiedekunnissa. Humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tapaaminen on sovittu tiistaille 9.4.2019, jolloin ohjel-

massa on ensin rehtorin keskustelu tiedekunnan johdon kanssa ja sen jälkeen tiedekunnan
henkilökunnan tapaaminen. Tilaisuudesta lähetetään tiedote laitoksille maaliskuun alussa.

Vaasan liikkeenluovutukseen liittyen Vaasan opiskelijoille kohdennettu viimeinen siirtohaku
on meneillään. Eiliseen mennessä oli saapunut t hakemusta. Vaasan kielikylpyopiskelijoille
järjestetään kuitenkin myöhemmin vielä erillinen siirtohaku.

Katsaus rekrytointeihin:

1 1.2019- 1

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan

aikana 28 hakemusta. Tehtävä on projektitehtäviin siirtyneen henkilön sijaisuus. Asiantuntija-
arviointiin lähetettiin viisi hakijaa ja asiantuntijalausunnon saapumisen jälkeen kolme hakijaa

kutsuttiin antamaan opetusnäytettä ja henkilökohtaisiin haastatteluihin. Heistä yksi peruutti
hakemuksensa ja hänen tilalleen valittiin toinen hakija asiantuntija-arvioinnissa olleista haki-
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joista. Määräaikaiseen filosofian yliopistonlehtorin tehtävään on yhteiskuntatieteiden ja filo-
sofian laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä L.8.2019 alkaen valittu FT Onni Hir-
vonen.

Iournalistiikan apulaisprofessorin tehtävä 1.8.201"9 alkaen viiden vuoden määräajaksi

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan aikana 6

hakemusta. Tehtävä täytetään ennakoiden tulevaa eläköitymistä. Asiantuntija-arviointiin va-

littiin 3 hakijaa. Asiantuntijalausuntojen määräpäiväksi on sovittu 24.2.2019.

Iournalistiikan ia viestinnän vliopistonopettaian tehtävä toistaiseksi
Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan aikana 5

hakemusta. Kolme hakijaa kutsuttiin antamaan opetusnäytettä ja henkilökohtaisiin haastatte-

luihin. Toistaiseksi voimassa olevaan journalistiikan yliopistonopettajan tehtävään on kieli- ja

viestintätieteiden laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä 1.1.20L9 alkaen valittu
FM (väit.) Mitra Raappana.

Kansainvälisen kehitystutkimuksen apulaisprofessorin tehtävä 1.8.201-9 alkaen viiden vuoden
määräajaksi
Tehtävä on haettavana yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Tehtävä täytetään eläköi-

tymisen johdosta. Hakuajan päättymiseen15.2.2019 mennessä tehtävään saapui 24 hakemusta
(joista kaksi samalta hakijalta). Valmisteluryhmä kokoontuu päättämään asiantuntija-arvioin-
tiin valittavista hakijoista 5.3.2019.

Kulttuuripolitiikan yliopistonopettajan tehtävä toistaiseksi
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan

aikana 11 hakemusta. Tehtävä täytetään uuteen historian ja etnologian laitoksen ja yhteiskun-
tatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiseen Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa

(KUMU) tutkinto-ohjelmaan. Kolme hakijaa kutsuttiin antamaan opetusnäytettä ja henkilö-
kohtaisiin haastatteluihin. Toistaiseksi voimassa olevaan kulttuuripolitiikan yliopistonopetta-
jan tehtävään on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen johtajan esityksestä dekaanin pää-

töksellä 1..1..2019 alkaen valittu YTT Kaisu Kumpulainen.

Musiikkitieteen apulaisprofessorin tehtävä 1.1".201,9 alkaen viiden vuoden määräajaksi

Musiikiru taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui

hakuajan aikana t hakemusta. Kyseessä on irtisanoutumisen vuoksi vapautuneen tehtävän
täyttö. Asiantuntija-arviointiin valittiin 5 hakijaa. Asiantuntijalausuntojen määräpäiväksi on

sovittu 28.2.2019.

Saksan kielen vlionistonlehtorin määräaikainen tehtävä aialle 1..5.2019 - 31..1.2.2020

Tehtävä liittyy Vaasan liikkeenluovutussopimuksen myötä lisääntyneeseen työmäärään sak-

san oppiaineessa. Määräaikaiseen yliopistonlehtorin tehtävään on kieli- ja viestintätieteiden
laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä valittu FT Kati Dlaske.

Sosiaalitvön orofessorin tehtävä toistaiseksi
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Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan
aikana t hakemusta. Tehtävä täytetään eläköitymisen johdosta. Asiantuntija-arviointiin valit-
tiin 5 hakijaa ja lausuntojen saapumisen jälkeen kolme hakijaa kutsuttiin antamaan opetus-

näyte ja henkilökohtaiseen haastatteluun. Opetusnäytteet ja haastattelut järjestetään perjan-

taina 22.2.2019.

Valtio-opin apulaisprofessorin tehtävä 1.9.2019 alkaen viiden vuoden määräajaksi

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan

aikana 24 hakemusta. Tehtävä täytetään ennakoiden tulevaa eläköitymistä. Asiantuntija-arvi-
ointiin valittiin 5 hakijaa. Asiantuntijalausuntojen määräpäiväksi on sovittu 24.2.2019.

Yhteiskuntapolitiikan apulaisprofessorin tehtävä 1,.8.2019 alkaen viiden vuoden määräajaksi

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan
aikana 11 hakemusta. Tehtävä sijoittuu Active Ageing and Care in 2040 -profilointialueelle.
Asiantuntija-arviointiin valittiin 3 hakijaa. Asiantuntijalausuntojen määräpäiväksi on sovittu
1.4.4.2019.

Yhteiskuntaoolitiikan vliooistonlehtorin määräaikainen tehtävä aialle 1".1..2019- 31.12.2023

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella haettavana olleeseen tehtävään saapui hakuajan

aikana 20 hakemusta. Tehtävä on projektitehtäviin siirtyneen henkilön sijaisuus. Asiantuntija-
arviointiin valittiin 6 hakijaa ja lausunnon saapumisen jälkeen kaksi hakijaa kutsuttiin anta-

maan opetusnäyte ja henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelujen jälkeen toinen hakijoista
peruutti hakemuksensa. Määräaikaiseen yliopistotutkijan tehtäväåin on yhteiskuntatieteiden
ja filosofian laitoksen johtajan esityksestä dekaanin päätöksellä 1".1..2019 alkaen valittu YTT

Mikko Jakonen.

L4. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 11,.23.

Jyväskylä ssä 20 .02.2019

Puheenjohtaja L

û4

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja Riitta Sokka
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Pöytäkirjan tarkastaja


