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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 laalia, erillinen kokouskutsu, josta
käyvät ilmi käsiteltävät asiat.

Kutsu kokoukseen on lähetetty tiistaina 1.6.4.2019

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen (kohta 2.3.1.) mukaan yliopiston hal-
lintoelin 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
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyo puheenjohtajana toimii pal-
velusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelus-
vuosijärjestys määräytyy syntymäajan mukaan (kohta 11).

Päätös:

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkiriantarkastajien valinta

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (kohta 4) mukaan monijäseni-
sessä hallintoelimessä tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei tarkasteta tu-
levassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan
kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn
ajan. Asian niin vaatiessa pöytäkirjan tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi.
Hallintoelin voi päättää myös muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi professori Miikka Pyykkönen ja opintopäätlikkö
Maija Pöyhönen.

3. 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:

Päätös:

Hyväksyttiin.
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4. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat 2017-2020 I li-
säyksiä j a kori auksia aiemmin hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin

fyväskylän yliopiston johtosäännön (1a $) 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 S) 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 toteuttamis-
suunnitelmasta osana opetussuunnitelmia 17 .5 .2017 .

Kieli- ja viestintätieteiden laitokselta on ehdotettu muutoksia opetussuunnitelmiin liitteen
L mukaisesti.

Liite:
Ehdotetut muutokset opetussuunnitelmaan (asia   I läte l)

Päätösehdotus:
Päätetään tehdä liitteen L mukaiset muutokset opetussuunnitelmaan.

Päätös:

Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

5. Esitys koulutuksen perustamiseksi / kognitiivisen neurotieteen tohtoriohjelma

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (5 S) mukaan rehtori päättää tiedekuntaa kuultuaan tutkintoon
johtavan ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta silloin, kun perustaminen tai lakkauttaminen
ei muuta yliopiston koulutusvastuuta. |os tutkintoon johtava ohjelma lakkautetaan, yliopiston tulee
järjestää sen opiskelun aloittaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kesken olevat opinnot lop-
puun kohtuullisen ajan kuluessa. Siirtymäkauden pituudesta ja järjestelyistä päättää rehtori.
Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä tiedekunnassa an-
nettavaa koulutusta koskevia esityksiä ja aloitteita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa ja yhteistyössä humanistis-yhteiskuntatie-
teellisen ja liikuntatieteellisen tiedekuntien toimijoiden kanssa on valmisteltu uuden kog-
nitiivisen neurotieteen tohtoriohjelman perustamista. Tohtoriohjelma on suunniteltu kas-
vatustieteiden ja psykologian tiedekunnan, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekun-
nan ia liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteiseksi monitieteiseksi ohjelmaksi, jonka vastuu-
tiedekuntana olisi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta. Esityksen tohtoriohjelman
perustamisesta (liitteenä 1) ovat viimeistelleet kasvatustieteiden ja psykologian tiedekun-
nan varadekaani professori Paavo Leppänen ja yliopistotutkija Piia Astikainen. Esityk-
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sessä on soveltaen käytetty yliopiston koulutusohjelman perustamisen laadunvarmisfus-
kriteereitä. Esitystä kognitiivisen neurotieteen tohtoriohjelman perustamista käsitellään
kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa24.4.2019.

Kognitiivisen neurotieteen tohtoriohjelman valmisteluun ovat humanistis-yhteiskuntatie-
teellisestä tiedekunnasta osallistuneet erityisesti musiikkitieteen oppiaineen toimijat. Asia
on ollut dekanaatin käsittelyssä ja tutkimuksen johtoryhmän asialistalla. Mikäli osallistu-
vien tiedekuntien tiedekuntaneuvostot ehdottavat tohtoriohjelman perustamista asia käsi-
tellään koulutusneuvostossa ennen rehtorin päätöstä.

Asian valmistelun perusteella tiedekunta on valmis ehdottamaan kognitiivisen neuro-
tieteen tohtoriohjelman perustamista seuraavin edellytyksin:
- Tohtoriohjelman opiskelijoiden opintosuuntana humanistis-yhteiskuntatieteelli-

sessä tiedekunnassa on musiikkitiede ja tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot las-
ketaan tiedekunnan tutkinnoiksi.

- Ensimmäinen haku tohtoriohjelmaan järjestetään siten, että hyväksyttävät tohto-
riopiskelijat valitaan 1.8.2020 alkavaan koulutukseen.

- Opetussuunnitelmat tohtoriohjelmaan valmistellaan 7.8.2020 alkavalle opetus-
suunnitelmakaudelle yliopiston opetussuunnitelmalinjausten mukaisesti.

- Liitteenä olevasta esityksestä poistetaan kohta "pääairre". Yliopiston koulutusra-
kenteessa ei ole pääaineita vaan tutkinnot suoritetaan tutkinto-ohjelmissa.

- Opetuskieli ohjelmassa voinee olla myös suomi.

Liite:
Esitys kognitiivisen neurotieteen tohtoriohjelman perustamisesta (asia 5 / liite 1).

Päätösehdotus:
- Keskustellaan esityksestä kognitiivisen neurotieteen tohtoriohjelmaksi.
- Päätetään koulutusneuvostolle tehtävästä ehdotuksesta keskustelun perusteella.

Päätös:

- Keskusteltiin.
- Keskustelun perusteella tiedekunta pitää kognitiivisen neurotieteen tohtoriohjel-

maa hyvänä ja tärkeänä avauksena ja päätti ehdottaa kognitiivisen neurotieteen
tohtoriohjelman perustamista sitery että

o humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot
lasketaan tiedekunnan tutkinnoiksi

o tohtoriohjelmassa voivat olla opintosuuntina tiedekunnassa olevat opinto-
suunnat

o alustavasta opetussuunnitelmasta poistetaan tutkimusetiikan opintojen vä-
himmäisopintopistemäärä

o ensimmäinen haku tohtoriohjelmaan järjestetään sitery että hyväksyttävät
tohtoriopiskelijat valitaan 1..8.2020 alkavaan koulutukseen

o opetussuunnitelmat tohtoriohjelmaan valmistellaan 1.8.2020 alkavalle ope-
tussuunnitelmakaudelle yliopiston opetussuunnitelmalinjausten mukaisesti

o poistetaan esityksestä kohta "pääaine"



o pääasiallinen opetuskieli voi olla englanti ja sen lisäksi opetuskielenä tulee
olla myös suomi.

6. Esitarkastajien määrääminen (Elmgren, Salomaa, Sorvisto-Santoro, Stutz)

Yliopiston johtosäännön (1a $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjakä-
sikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita ja
joilla on riittävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Vähintään yh-
den esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan tekijälle on varattava
tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tie-
dekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Kaukua ehdottaa, ettäYTM Heidi Elmgrenin filoso-
fian väitöskirjakäsikirjoituksen On the Problemøtic of Meritocrøcy esitarkastajina tulisivat toi-
mimaan prlfessoriEmmanuelRenault (Université Paris Nanterre) jaDr. Ansgar Allen (Univer-
sity of Sheffield, UK). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Olli-Pekka
Moisio ja muina ohjaajina professori emerita Anita Kangas ja yliopistonlehtori Hannele Har-
junen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Esa Lehtinen ehdottaa, ettàFM Elinø Sølomøøn Suomen
kielen väitöskirjakäsikirjoituksen "Mihinkä tällä høshtøgillø aoi aøikuttøø?" Mediøtøpøhtumøn

merkityksellistäminen ja sühen osallistuminen teleaision ja Twítterin risteyksessä esitarkastajina
tulisivat toimimaan professori Mørjø-Lüsø Helasouo (Turun yliopisto) ja proþssori Sannø-Køisn

Tønskønen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Esa Leh-
tinen ja toisena ohjaajana professori Sirpa Leppänen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä ehdottaa, että FL Søllø Soraisto-

Søntoron Saksan kielen ja kulttuurin väitöskirjakäsikirjoituksen Stereotype in den Medien.

Zum Fínnland-Bild in der deutschen Presse esitarkastajina tulisivat toimimaan Assoz. Prof. PD
Dr. Martinø Thiele (Universität Salzburg) ja Prof. Dr. høbil. Døniel Rellstøb (Pädagogische

Hochschule Schwäbisch Gmünd). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Kirsi
Pakkanen-Kilpiä ja muina ohjaajina Christoph Parry ja lehtori emerita Liisa Laukkanen.

Oppiaineen pääedustaja, professori Jari Ojala ehdottaa, että MA Christiøn Stutzin taloushis-
torian väitöskirjakäsikirjoituksen Blending history ønd organizationøl theorizing: lnsights from
exploring the corporøte sociøl responsibility field esitarkastajina tulisivat toimimaan professori

Stephønie Decker (Aston Business School, UK) ja professori Mairi Møclean (University of Bath,

UK). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistotutkija Heli Valtonen ja muina ohjaa-
jina professori Juha-Antti Lamberg ja Sybille Sachs.

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:
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Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7. Väittelyluvan myöntäminen (Kautonen, Suomi)

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 kiriallinen lausunto, jossa ehdotetaan
luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Esitarkastajan ehdotus
luvan myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (aa $) mukaan väittelijälle on varattava
tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneu-
vosto.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 23.1.2019 FM Møria Køutosen ruotsin kielen väitöskirjakäsi-
kirjoituksen Finskspråkigø inlärares uttøl øa finlandssaenskn i fritt tal på olikø färdighetsníaåer
esitarkastajiksi professori Å,sa Abelinin (Göteborgin yliopisto) ja professori Hanna Lehti-
Eklundin (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Kautoselle ja toi-
mitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi20.2.2019 FL, KMHennø Suomen musiikkikasvatuksen väitös-
kirjakäsikirjoituksen Päteaä musükin opettømiseen? Luokønopettøjøksi aølmistuoan musükillinen
kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelmøn perusteiden toteuttømisen näkökulmastø esitar-
kastajiksi professori Antti Juvosen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Heikki Ruismäen
(Helsingin yliopisto). Esitarkastajien yhteislausunto on toimitettu FL, KM Suomelle ja toi-
mitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille.

Liitteet:
- Esitarkastajien lausunnot / FM Maria Kautonen (asia 7 lläte1)
- Esitarkastajien yhteislausunto / FL, KM Henna Suomi (asia7 lläte2)

Päätösehdotus:
- Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

Päätös:

Myönnettiin väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen perusteella.

8. Väitöstilaisuudesta päättäminen (Kauppinen, Kautonen, Nissinen, Suomi)

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 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Väitte-
lijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/jien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa |yväs-
kylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäiä/t tiedekunnan väittelyohjeisiin



ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään |yväskylän yliopiston väi-
töskäytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan, joka

tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätii kokouksessaan 22.2.2017, että tiedekunnassa väitöskirjan ar-

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

Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun pääte-

tään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, ettäFMElinøKøuppisen yleisen
historian väitöskirjakäsikirjoituksen Power, politics, and pillowtølk: The role of royøl mistresses

in British ønd French discourses on the legitimacy of monørchicnl rule, L7L4 - 1774 tarkastustilai-
suus pidetään perjantaina 6. syyskuuta2}l9 klo 12 salissa 5212 jaettä vastaväittäjänä toimii
senior lecturer, PhD Michøel Bregnsbo (Syddansk Universitet) ja kustoksena professori Pasi Ihø-

lainen. Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa edelleeru että arviointi-
lautakuntaan nimetään aøstøaäittäjä, senior lecturer, PhD Michael Bregnsbo, professori Kustøø

H.l.Vilkuna(pj.) jaylíopistonlehtorí MørtinøReuter. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.2.2019. Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut professori Pasi Ihalainen ja toisena ohjaajana yliopistotutkija Susanna Niiranen.

Oppiaineen pääedustaj4 professori Åsa Palviainen ehdottaa, että FM Mnria Køutoselr ruotsin
kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Finskspråkígø inlärøres uttøl øa finløndssaenskø i fritt tøl på

olika färdighetsniaåer tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 7. kesäkuuta 2019 klo 12 (sali

ilmoitetaan myöhemmin) ja että vastaväittäj¿inä toimii proþssoriHønnøLehti-Eklund (Helsin-
gin yliopisto) ja kustoksenayliopistonlehtori Mikko Kuronen. Oppiaineen pääedustaja, profes-
sori Åsa Palviainen ehdottaa edelleen, että arviointilautakuntaan nimetään aastøaäittäjä, pro-

fessori Hønnø Lehti-Ektund, ,4sø Pølaiøinen (pj.) ja professori Ari Huhtø. Lupa väitöskirjan julki-
seen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2019. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Mikko Kuronen ja muina ohjaajina tutkijatohtori
Elina Tergujeff ja tutkijatohtori Riikka Ullakonoja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM lukka Nissisen yleisen
historian väitöskirjakäsikirjoituksen Finnish Diplomats as Interpreters of Finlønd's Foreign Po-

licy 1955 - 197L: Question of Neutrnlity ønd Diaided Germøny tarkastustilaisuus pidetään kes-

kiviikkona 19. kesäkuuta2019 klo 14 salissa 5212 ja että vastaväittäjänä toimii øssocíate pro-

fessor William G. Grøy (Purdue University, USA) ja kustoksena professori Pøsi lhaløinen. Op-
piaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa edelleery että arviointilautakun-
taan nimetään uøstøaäittäjä, øssociate professor Wílliøm G. Grøy, økøtemiøtutkijn Simo Míkkonen
(pj.) ja øpuløisprofessori Antero Holmilø. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnet-
tiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.3.2019. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
professori Pasi Ihalainen ja toisena ohjaajana professori Pertti Ahonen.
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Oppiaineen pääedustaja, apulaisprofessori Suvi Saarikallio ehdottaa, että FL Hennø Suomen

musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Pätevä musiíkin opettamiseen? Luokønopetta-
jøksi aølmistuvøn musükillinen kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden to-

teuttømisen näkökulmøsúø tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 18. toukokuuta20lg klo L2

salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii professorí Heikki Ruismäki (Helsingin yliopisto) ja
kustoksena øpuløisprofessori Suai Sønrikøllio. Oppíaineen pääedustaja, apulaisprofessori Suvi
Saarikallio ehdottaa edelleerç että arviointilautakuntaan nimetään aastaaäíttäjä professori

Heikki Ruismäki, øpuløísprofessori Suui Søørikøllio (pj.) ja yliopistonlehtori Ullø Møijø Vølleala.

Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
24.4.2019. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut lehtori Erja Kosonen ja toisena ohjaajana
professori emeritus Jukka Louhivuori.

Päätösehdotus:
- Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

9. Väitöskirian hyväksyminen ja arvostelu (Hiljanen, Kärki)

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

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

Tiedekunta päätti 23.1..2019 FM Mikko Hiljasen Suomen historian väitöskirjan Suomøløiset

kirkkoherrøt Ruotsin aøltion røkentajinø L550-luaultø 1.610-luaulle väitöstilaisuudesta. FM Hil-
janen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 5.4.20L9. Vastaväittäjän, professori Anu Lahtisen
(Helsingin yliopisto) lausunto, professori Kustaa H.]. Vilkunan kustoksen lausunto sekä ar-
viointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu FM Hiljaselle ja toimi-
tetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa JYXissä osoitteessa
http ://urn.filURN :ISBN:978-95 1 -39-7700-9.

Tiedekunta päätti 23.L.2019 YTM Køisa Kärjen filosofian väitöskirjan Inaestigøting the Other
Side of Agency. A Cross-discþlínøry Approøch to Intentional Omissions väitöstilaisuudesta. YTM
Kärki puolusti julkisesti väitöskirjaansa23.3.201"9. Vastaväittäjärç professori Randolph Clar-
ken (Florida State University) lausunto, professori Jari Kaukuan kustoksen lausunto sekä
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arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on toimitettu YTM Kärjelle ja toi-
mitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille. YTM Kärki on lähettänyt14.4.2019 pãivä-
tyn vastineen koskien väitöskirjan arvosanaesitystä ja sekin toimitetaan oheisena tiedekun-
taneuvoston jäsenille. Väitöskirja on luettavissa fYXissä osoitteessa
http ://urn.filURN :ISBN :978-951 -39-7695-8.

Liitteet:
- FM Mikko Hiljanen /vastaväittäjän lausunto (asia 9 / liite 1)

- FM Mikko Hiljanen /kustoksen lausunto (asia 9 lläte2)
- FM Mikko Hiljanen /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia

9 / liite 3)

- YTM Kaisa Kärki /vastaväittäjän lausunto (asia 9 lläte 4)

- YTM Kaisa Kärki /kustoksen lausunto (asia 9 / liite 5)

- YTM Kaisa Kärki /arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi (asia 9 /
liite 6)

- YTM Kaisa Kärki ffTM Kärjen vastine koskien arvosanaesitystä (asia 9 lIäte7)

Päätösehdotus:
- Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin väitöskirjat arviointilautakuntien esitysten mukaisesti.

10. Ilmoitusasiat

Opintopäällikkö Maija Pöyhönen näytti vuoden 2019 maaliskuun maisterin-, tohtorin- ja
kandidaatintutkintojen määrien tilanteen.

Yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ja yliopiston johto vierailivat 9.4. tiedekunnassa vuo-
sittaisten tuloskeskustelujen merkeissä.

1L. Kokouksen päättäminen

Dekaani päätti kokouksen kello 1.1..22.

Jyväskylä ssä 24.4.2019

Puheenjohtaja tta Luukka
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Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

a Paananen

Miikka Pyy


