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1. Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.2.) mukaan kutsu ko-
kouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja vähintään kolme arki-
päivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta

käyvät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 1.4.3.2019

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen (kohta 2.3.1..) mukaan yliopiston hal-
lintoelin on päätösvaltainery kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on
läsnä. johtosäännön 13 $:n mukaan dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 2.3.1.) mukaan mikäli
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyy+ puheenjohtajana toimii pal-
velusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelus-
vuosijärjestys määräytyy syntymäajan mukaan (kohta 11).

Päätös:

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

2. Esityslistan hyväksyminen

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

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksillä kohtiin I ja 10.

3. YTT Tiina Sotkasiiran hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 20.3.2019

YTT Tiina Sotkasiira on jättänyt 8.5.2018 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle ano-
muksery että hänelle myönnettäisiin yhteiskuntapolitiikary erityisalana kansainvälisten
muuttoliikkeiden ja etnisten suhteiden tutkimuksen dosentin arvo. Prosessin viivästymisen
vuoksi hakija on saanut päivittää hakemuksensa tiedot11.2.2019.



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

fyväskylän yliopiston johtosäännön 14 $:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää do-
sentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekunta-
neuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
Erityisesti tulee huolehtia siitäi, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyy-
teen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. (Rehtorin ohje 15.3.2010)

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itse-
näiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arvi-
ointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä
pätevyydestä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Tiina Sotkasiiran kiinnittämistä yliopistoon
opehrksen ja futkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina
toimisivat Siirtolaisuusinstituutin johtaja, VTT, dosentti Ismo Söderling (Turun yliopisto) ja
professori Laura Huttunen (Tampereen yliopisto).

Hakija ei ole antanut aiemmin opetusnäytettä.

Liitteet:
YTT Tiina Sotkasiiran lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 3 / tiite
1)

Laitoksen lausunto (asia 3 lläte2)

Päätösehdotus:
- Todetaary että yhteiskuntapolitiikan, erityisalana kansainvälisten muuttoliikkeiden

ja etnisten suhteiden tutkimuksen dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukainen.

- Hyväksytään asiantuntijoiksi Siirtolaisuusinstituutin johtaja, VTT, dosentti Ismo Sö-
derling (Turun yliopisto) ja professori Laura Huttunen (Tampereen yliopisto).

- Esitetään, että YTT Tiina Sotkasiira antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntä-
miseksi.

Todettiin, että yhteiskuntapolitiikan, erityisalana kansainvälisten muuttoliikkeiden
ja etnisten suhteiden tutkimuksen dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukainen.
Hyväksyttiin asiantuntijoiksi Siirtolaisuusinstituutin johtaja VTt dosentti Ismo Sö-
derling (Turun yliopisto) ja professori Laura Huttunen (Tampereen yliopisto).

Päätös:
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Edellytetään hakijalta opetusnäytteen antamista.

4. PhD Johanna Ennser-Kanasen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi

Vireille 20.3.2019

PhD Johanna Ennser-Kananen on jättänyt22.2.2019 Soveltavan kielentutkimuksen keskuk-
selle anomuksen, että hänelle myönnettäisiin soveltavan kielitieteen, erityisesti monikieli-
sen ja monikultfuurisen koulutuksen dosentin arvo.

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

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

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä itse-
näiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia arvi-
ointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä
pätevyydestä.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus pitää Johanna Ennser-Kanasen kiinnittämistä yliopis-
toon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus esittää että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina
toimisivat professori Leena Kolehmainen (Turun yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori
Leena Kuure (Oulun yliopisto).

Hakij a on antanut opetusnäytteen 21, .5 .2018 arvosanalla küt e t t äa ä.

Liitteet:
PhD ]ohanna Erìnser-Kanasen lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja
(asia4lliitel)
Laitoksen lausunto (asia 4 llätez)

Päätösehdotus:
- Todetaan, että soveltavan kielitieteen, erityisesti monikielisen ja monikulttuurisen

koulutuksen dosenfuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukai-
nen.
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Hyväksytään asiantuntijoiksi professori Leena Kolehmainen (Turun yliopisto) ja do-
sentti, yliopistonlehtori Leena Kuure (Oulun yliopisto).

Päätös:

Todettiiru että soveltavan kielitieteery erityisesti monikielisen ja monikulttuurisen
koulutuksen dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukai-
nen.

Hyväksyttiin asiantuntijoiksi professori Leena Kolehmainen (Turun yliopisto) ja do-
sentti, yliopistonlehtori Leena Kuure (Oulun yliopisto).

5. Yliopistonlehtorin tehtävåi, englannin kieli, toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään
ottaminen

Vireille 20.3.2019

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen johtaja on tehnyt esityksen FT Samu Kytölän määräai-
kaisesti hoitaman englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävän muuttamisesta toistaiseksi
voimassa olevaksi. Tehtävä on muuttunut pysyväisluonteiseksi.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 29 $:n mukaan yliopistotutkijalta ja yliopistonlehtorilta edelly-
tetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa
laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opetusnäytteitä ja, kun se on tärkeää tehtä-
vän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.

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

Samu Kytölän pätevyydestä on käytettävissä asiantuntijalausunto vuonna2018 haussa ol-
leeseen englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävään. Kytötä on antanut2l.S.2}Iï edellä
mainittuun tehtävään opetusnäytteen, joka on arvioitu arvosanalla kütettäa ä.

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

Asiantuntijalausunnon ja laitoksen esityksen perusteella englannin kielen yliopistonlehto-
rin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettavaksi esitetään FT Samu Kytötää.

Liitteet:
- Samu Kytölän CV ja julkaisuluettelo (asia S / liite 1)

- Opetusnäytepöytäkirja (asia 5 lläte2)
- Asiantuntijan lausunto (asia 5 / liite 3)
- Esitys yliopistonlehtorin tehtävän vakinaistamisesta (asia 5 I läte 4)

Päätösehdotus:
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Todetaan asiantuntijalausunto.
Keskustellaan englannin kielen yliopistonlehtorin toistaiseksi voimassa olevaan
tehtävään ottamisesta.

Päätös:

Todettiin asiantuntij alausunto.
Keskusteltiin englannin kielen yliopistonlehtorin toistaiseksi voimassa olevaan teh-
tävään ottamisesta.

6. Sosiaalityön professorin valinta

Vireille 1,3.6.20L8

Rehtori on 31.5.2018 tekemällään päätöksellä antanut luvan sosiaalityön professorin tehtä-
vän täyttämiseksi.

Tehtävä on sijoitettu tiedekunnan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä pro-
fessorin tehtävään toistaiseksi otettaessa ja apulaisprofessorin tehtävään otettaessa valmistelu-
ryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.

Dekaani Minna-Riitta Luukka nimesi valmisteluryhmään laitoksen johtaja, professori Mika
Ojakangaar! professori Marjo Kurosen ja professori Tiina Silvastin. Hakijoiden selvittyä
professori Kuronen jääväsi itsensä ja dekaani nimitti hänen tilalleen professori Aila-Leena
Matthiesin. Dekaani toimii puheenjohtajana ja sihteerinä toimii hatlintopäällikkö Riitta
Sokka. Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi.

Hakuajan päättymisen 15.8.2018 mennessä saapui t hakemusta. Hakija Pekkarinen oli lä-
hettänyt kaksi hakemusta. Hakijat olivat:
Hakovirta, Mia
Flusso, Marita
Kazi, Mansoor
Kiili, fohanna
Pekkarinerç Elina Katariina
Ranta-Tyrkkö, Satu
Valokivi, Heli ja
Virokannas, Elina.

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

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä asiantunti-
jalta. Tarvittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat, joiden osalta toteutetaan asi-



antuntijamenettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa kysymykseen tule-
viin 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 tasapuoli-
suutta.

Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon ha-
kijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät lausunnossaan
3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen tehtävää täytet-
täessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto. Asiantuntija voi antaa myös yhteislau-
sunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa.

Valmisteluryhmä valitsi kokouksessaan 20.9.201"8 seuraavat viisi hakijaa asiantuntija-arvi-
ointiin:
Hakovirta, Mia
Kiili, Johanna
Ranta-Tyrkkö, Satu
Valokivi, Heli ja
Virokannas, Elina.

Valmisteluryhmä valmisteli asiantuntijavalinnan. Dekaani nimitti 1,5.10.2019 asiantunti-
joiksi professori Helena Blomberg-Krollin (Helsingin yliopisto), professori Merja Laitisen
(Lapin yliopisto) ja professori Vesna Leskoðekin (University of Ljubljana, Slovenia) suostu-
mustensa mukaisesti.

Asiantuntijalausuntojen saapumisen jälkeen seuraavat hakijat kutsuttiin antamaan opetus-
näytteet ja henkilökohtaiseen haastatteluun 22.2.2019 ja heille annettiin opetusnäytteistä
seuraavat arvosanat:
Hakovirta,Mia: hyvä

Valokivi, F{eli: kütett Ìia ä ja
Virokannas, Elina: kütettäaä.

Hakijoiden toimittamien materiaalierL asiantuntijalausuntojery opetusnäytteiden ja haastat-
telujen perusteella valmisteluryhmä esittää YTT Heli Valokiven ottamista sosiaalityön tois-
taiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään.

Liitteet:
- Täyttösuunnitelma (asia 6 llätel)
- Asiantuntijoiden lausunnot (asia 6 lläte2)
- Esitys tehtävään valittavasta henkilöstä (asia 6 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Todetaan hakijat.
- Todetaan asiantuntijoiden lausunnot.
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Päätös:

Esitetään rehtorille sosiaalityön toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään
otettavaksi YTT Heli Valokiveä.

- Todettiin hakijat.
- Todettiin asiantuntijoiden lausunnot.
- Esitetään rehtorille sosiaalityön toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään

otettavaksi YTT Heli Valokiveä.

7. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat2}lT-2}2} lli-
säyksiä ja korj auksia aiemmin hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin

fyväskylän yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää ope-
tussuunnitelmista. Tutkintosäännön (31 $) mukaan opetussuunnitelmat myös julkaistaan maalis-
kuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhy-
empi voimassaoloaika ole poikkeuksellisista syistä välttämätön. Edelleen tutkintosäännön (31 $) mu-
kaan kesä- ja talvikoulujen opetussuunnitelmat hyväksytään ennen kesä- tai talvikoulun alkua.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.3.2017 humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan opetussuunnitelmista kaudelle 2017-2020 ja opintojen ohjauksen toteutta-
mi ssuunnitelma sta osana opetu ssuunnitelmia lZ .5.2017 .

Kieli- ja viestintätieteiden laitokselta on ehdotettu kaksi opintojaksoa lisättäväksi Lan-
guage/ Globalization and Intercultural Communication (LAGIC) -maisteriohjelman
opetussuunnitelmaan sekä korjauksia aiemmin hyväksyttyihin opintojaksoihin. Ehdo-
tukset ovat liitteessä L.

Liite:
Lisättäväksi ehdotetut opintojaksot sekä korjaukset Language, Globalization and In-
tercultural Communication (LAGIC) -maisteriohjelman opetussuunnitelmaan (asia
7 I läte 1).

Päätösehdotus:
- Päätetään tehdä liitteen 1 mukaiset lisäykset ja korjaukset opetussuunnitelmaan.

Päätös:

Päätettiin liitteen mukaisesti.

8. Esitarkastajien määrääminen (Boateng Luttinen, wirilander)

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

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että M.Sc. Kodwo Boøtengin
journalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Chøllenges of Gendered lournøIism: Exploring Work
Life Experiences of Ghønøiøn Female lournølísts esitarkastajina tulisivat toimim aan associøte pro-

fessor Terje Skjerdøl (NLA University College Norja) ja yliopistonlehtori, dosentti liris Ruoho
(Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Epp Lauk ja toi-
sena ohjaajana professori Stephen Croucher.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Ojala ehdottaa, ettäYTT løønø Luttisen taloushisto-
rian väitöskirjakäsikirjoituksen "Míltä mielestä tuntui, ei nraøø kttkkøøn" Sodan kuormittøauus
jøkräsinkestäayys lisalmen pitäjän kotitalouksissa 1800-luaun ensimmäisinä auosikymmeninä esi-
tarkastajina tulisivat toimimaan proþssorí Pirjo Markkolø (Tampereen yliopisto) ja professori
emerítus Nils ErikVillstrand lebo Akademi). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut profes-
sori Petri Karonen ja toisena ohjaajana professori emeritus Ilkka Nummela.

Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FM Heidi Wiríløn-
derin taidehistorian väitöskirjakäsikirjoituksenThe preseraøtion of culturøl heritøge during dis-
aster response ønd herítøge recol)ery process esitarkastajina tulisivat toimimaan president ønd
senior risk ønalyst (Protect Heritøge Corp.), adjunct øssistant professor (Queen's Llniaersity, Can-
adø), PhD Robert Wøller japrofessori Suzie Thomas (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääoh-

iaaiana on toiminut professori Annika Waenerberg ja toisena ohjaajana professori Pauline
von Bonsdorff.

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9. Väittelyluvan myöntäminen (Nissinen, Puupponen, Salmi)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden (hu-
manistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa teh-
tävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan
luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Esitarkastajan ehdotus
luvan myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 $) mukaan väittelijälle on varattava
tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneu-
vosto.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 21.12.2018 FM lukkø Nissisen yleisen historian väitöskirjakä-
sikirjoituk sen Finnish Diplomats as Interpreters of Finlønd's Foreign Policy 1955 - 1971": Question
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of Neutrølíty ønd Diaided Germøny esitarkastajiksi associate professor William G. Grayn (Pur-
due University, USA) ja yliopistonlehtori, VTT Johanna Rainio-Niemen (Turun yliopisto).
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Nissiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneu-
voston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 12.12.2018 FM Anna Puupposen suomalaisen viittomakielen
väitöskirjakäsikirjoituksenUnderstønding nonmønuality - A study on the actions of the heød and

body in Finnish Sign Languøge esitarkastajiksi adjunct professor, PhD Trevor Johnstonin
(Macquarie University, Australia) ja reader in linguistics, PhD Adam Schembrin (University
of Birmingham). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Puupposelle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 12.12.2018 FM Jelenø Salmen etnologian väitöskirjakäsikirjo-
ituksen Dffirentiøted citizenship, displacement, ønd møteriølity in state-citizen reløtions in Ahmed-

abød esitarkastajiksi professori Bipasha Baruahin (Western University, Kanada) ja professori
Edward Simpsonin (University of London). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Sal-

melle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Jukka Nissinen (asia 9 / liite 1)

- Esitarkastajien lausunnot/ FM Anna Puupponen (asia 9 lläteZ)
- Esitarkastajien lausunnot/ FM Jelena Salmi (asia 9 / liite 3)

Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:

Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

L0. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Häkkinen, Puupponen" Salmi)

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

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa Jyväs-
kylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t tiedekunnan väittelyohjeisiin
ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäiät perehdytetään fyväskylän yliopiston väi-
töskäytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

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

tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että tiedekunnassa väitöskirjan ar-
vostelussa esityksen väitöskirjan arvioinnista tekee arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuu-
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luu vähintään kolme jäsentä: vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiai-
netta edustaa arviointilautakunnassa oppiaineen pääedustaja tai hänen ehdottamansa laitoksen
edustaja. Arviointilautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida
nimetä arviointilautakuntaan. Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja.

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

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Vílle Häkkisen yleisen
historian väitöskirjakäsikirjoituksenFrom Counterreaolution to Consolidøtion? Lønguøge of nø-

tion-building in the Hungøriøn parliømentøry debøtes, L920-1928 tarkastustilaisuus pidetään
periantaina 24. toukokuuta 2019 klo 12 salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii yliopisto-
opettøjø, dosenttí Heíno Nyyssönen (Turun yliopisto) ja kustoks erra professori P así lhaløinen. Op-
piaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa edelleeru että arviointilautakun-
taan nimetäänaastaaäittäjä, yliopisto-opettøjø, dosentti Heino Nyyssönen, professorí Pertti Ahonen
(pj.) ja økøtemiøtutkija, dosentti Tuuli Lähdesmiíki. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.2.2019. Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut yliopistotutkija Anssi Halmesvirta ja toisena ohjaajana professori Pasi Ihalainen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Tommi Jantunen ehdottaa, että FM Annø Puupposen
suomalaisen viittomakielen väitöskirjakäsikirjoituksen Understønding nlnmønuølity - A
study on the actions of the head ønd body in Finnish Sign Lønguage tarkastustilaisuus pidetään
lauantaina 11 . toukokuuta 2019 klo 12 salissa 5212 ja että vastaväittäjänä toimii reader in lin-
guistícs, PhD Adam Schembri (University of Birmingham, UK) ja kustoksenaprofessoriTommi

løntunen. Oppiaineen pääeduslaja, prolessori Tommi Jantunen ehdottaa edelleen, että arvi-
ointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, reøder in linguistics, PhD Adøm Schembri, tutkijatoh-
tori, FT Løurø Kønto (pj.) ja professori lørmo løntunen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastuk-
seen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.3.2019. Tutkimuksen pääohjaajana
on toiminut professori Tommi Janfunen ja toisena ohjaajana professori emerita Ritva Takki-
nen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa, että FM lelenø Snlmen etnolo-
gian väitöskirjakäsikirjoituksen Dffirentinted citizenship, displøcement, andmøteriølity in state-

citizen reløtions ín Ahmedabød tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 31. toukokuuta 2019

klo 12 salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii professori Edward Simpson (University of
London) ja kustoksena professori Sirpø Tenhunen. Oppiaineen pääedustaja, professori Outi
Fingerroos ehdottaa edelleery että arviointilautakuntaan nimetään aastøaäittäjä, proþssori
Edward Simpson, professori Outi Fingerroos (pj.) ja yliopistonopettøjø, dosentti Päioi Hasu. Lupa
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
20.3.2019. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Laura Stark ja toisena ohjaa-
jana professori Sirpa Tenhunen.

Päätösehdotus:
- Päätetäänehdotuksenmukaisesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
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LL. Väitöskirian hyväksyminen ja arvostelu (Hotanen, Salovaara)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat tar-
kastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn mukaan
(2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajä-
seneÇ joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

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

Dekaani päätti 24.1.0.2018 FM luho Hotasen filosofian väitöskirjan Merleau-Ponty's Reading of
Descartes. From Cørtesiøn Duality to the New Ontological Structure väitöstilaisuudesta. FM Ho-
tanen puolusti julkisesti väitöskirjaansa15.2.2019. Vastaväittäjän, professori Ted Toadvinen
(Pennsylvania State University) lausunto, akatemiaprofessori Sara Heinämaan kustoksen
lausunto sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Ho-
taselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa ]Y-
Xissä osoitteessa htÞ://urn.filURN:ISBN:978-951-39-7672-9.

Tiedekunta päätti 21.11..2018 YTM, FM Ullø Saloaøørøn sosiaalityön väitöskirlan Rikoksistø
tuomitut naiset. Yhteisöstä erottøminen ja tøkøisinlüttymisen mahdollisuudet väitöstilaisuudesta.
YTM, FM Salovaara puolusti julkisesti väitöskirjaansa 8.3.2019. Vastaväittäjän, professori
Sanna Hautalan (Lapin yliopisto) lausunto, professori Marjo Kurosen kustoksen lausunto
sekä arviointilautakunnan lausunto ja ehdofus arvolauseeksi on toimitettu YTM, FM Sato-
vaaralle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa ]Y-
Xissä osoittessa httn.l/lurn.filI IRN:TS :978-951-39-7685-9

Liitteet:
- FM Juho Hotanen /vastaväittäjän lausunto (asia 11 / liite 1)

- FM Juho Hotanen /kustoksen lausunto (asia 11 lläte2)
- FM Juho Hotanen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia L1

/ liite 3)

- YTM, FM Ulla Salovaara /vastaväittäjän lausunto (asia 1,1 I läte 4)
- YTM, FM Ulla Salovaara /kustoksen lausunto (asia 11 / liite 5)
- YTM, FM Ulla Salovaara /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi

(asia 11 Iläte 6)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti
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Päätös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti

L2. Vuosiraportin 20L8 hyväksyminen

Vireille 20.3.2019

Yliopiston johtosäännön L4 $ mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on hyväksyä tiedekunnan
vuosiraportti ja päättää toimenpiteistä, joihin vuosiraportti antaa aihetta.

Kehitysjohtaja Pirkkalaisen ohjekirjeen mukaan vuosiraportti kytkeytyy yksikön toiminta-
suunnitelmaan, sen tarkastelujakso on 4 vuotta ja fokus edellisessä vuodessa. Vuosira-
portti tukee rehtoraattia, tiedekuntia, laitoksia ja erillislaitoksia johtamisessa ja palvelee
näin koko yliopiston tiedolla toimimisen kokonaisuutta.

Tiedekunnan dekaani johtoryhmä on valmistellut vuosiraportin vuodesta 2018

Liitteet:
- Ohjekirje vuosiraportin tekemiseksi (asia 12lläte1)
- Vuosiraportti 2018 ilman liitteitä (asia 12 lläte2)
- Datatiimin toimittamat taulukkoliitteet (asia12/ liite 3)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuosiraportti 2018.

Päätös:

- Hyväksyttiin humanistis-yhteiskuntatietellisen tiedekunnan vuosiraportti 2018.
- Tiedekuntaneuvoston keskustelussa toivottiin laitosrajat ylittävän tutkimustoimin-

nan edistämistä edelleen sekä opetuksen laadullisen arvioinnin kehittämistä.

13. Ilmoitusasiat

Jyväskylän yliopiston yhteishaku käynnistyi tänään, keskiviikkona 20.3.2019.

Humanistisen alan valtakunnalliset dekaanipäivät ovat 21.-22.3.2019 Oulussa.

Kannustetaan henkilökuntaa kommentoimaan strategian kehittämisohjelmia Osaava,
luova ja hyvinvoiva yliopistoyhteisö sekä Vetovoimainen kampus viimeistään perjantaina
22.3.2019.

14. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 1,1,.12.
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