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KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 21.3.2013.
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on
päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

PÄÄTÖS:

Todettiin.
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2.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan tiedekuntaneuvoston
tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei tarkasteta tulevassa
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.
Pöytäkirjan tarkastajan valinta ajalle 26.3. - 31.12.2013.

3.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Valitaan pöytäkirjan tarkastaja.

PÄÄTÖS:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi opintoasiainpäällikkö
Maija Pöyhönen ajalle 26.3. - 31.12.2013.

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Jyväskylän
yliopiston
esittelyja
kokousmenettelyohjeiden
mukaan
tiedekuntaneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa
tapauksessa tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä
ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.
Lisäasia:
2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
PÄÄTÖS:

4.

Hyväksyttiin.

TIEDOKSI
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista.

5.

OPISKELIJAVALINNAT 2014 / HAKUKOHTEET JA UUSIEN OPISKELIJOIDEN
MÄÄRÄT
Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallitukselle
esitys otettavien opiskelijoiden määrästä.

Yliopiston hallitus käsittelee vuoden 2014 opiskelijavalintojen hakukohteita ja uusien
opiskelijoiden määriä kokouksessaan 10.4.2013. Koulutusneuvosto on päättänyt
yliopiston yleisistä valintaperusteista lukuvuonna 2014 - 2015 alkaviin opintoihin
kokouksessaan 31.1.2013. Yleisten valintaperusteiden mukaan opiskelijavalintojen
yleisiin periaatteisiin sisältyvät mm. seuraavat tavoitteet:
-

yliopistoon valitaan lahjakkaita, motivoituneita ja alalle sitoutuneita opiskelijoita,
jotka suorittavat tutkinnot tavoiteajassa
uusia opiskelijoita aloittaa aloituspaikkoja vastaava määrä
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-

-

valintoja kehitetään ja opintoihin sijoittumista nopeutetaan
o valintayksiköiden määrää vähentämällä
o valintamenettelyjä keventämällä
o hyödyntämällä paremmin kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mahdollisuuksia
o parantamalla valintaa ja koulutusta koskevaa tiedotusta
o kehittämällä valintayhteistyötä
tavoitteena on vähentää aloituspaikkamäärältään hyvin suppeiden hakukohteiden
lukumäärää ja valita opiskelijat nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin niillä
koulutusaloilla, joilla se on perusteltua.

Tiedekunnan laitoksilta on pyydetty 22.2.2013 ehdotuksia hakukohteiksi ja uusien
opiskelijoiden määriksi. Laitosten ehdotukset ovat liitteenä nro 1.

6.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Esitetään hallitukselle liitteen mukaisia hakukohteita ja
aloituspaikkamääriä.

PÄÄTÖS:

Päätettiin esittää hallitukselle hakukohteita ja kokouksessa
täsmennettyjä aloituspaikkamääriä liitteen 1 mukaisesti.

OPETUSSUUNNITELMAT 2012 - 2015 / MUUTOKSET
Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opetussuunnitelmista. Tutkintosäännön mukaan (12 §) tiedekunnat julkaisevat opetussuunnitelmat
maaliskuun loppuun mennessä. Edelleen tutkintosäännön mukaan opetussuunnitelmat ovat
kerrallaan voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassaoloaika ole poikkeuksellisista
syistä välttämätön.

Humanistisen tiedekunnan opetussuunnitelmat kolmivuotiskaudelle 2012 - 2015 on
hyväksytty 17.4.2012. Opetussuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä todettiin, että
opetussuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa vuoden kuluttua. Opetussuunnitelmia on
tarkasteltu laitoksilla ja seuraaviin opetussuunnitelmiin on ehdotettu muutoksia:
-

arkistonhallinnan maisteriohjelman opetussuunnitelma (Hela) (liite nro 2)
musiikkikasvatuksen opetussuunnitelma (Mula) (liite nro 3)
musiikkitieteen opetussuunnitelma (Mula) (liite nro 4)
kirjallisuuden opetussuunnitelma (Taiku) (liite nro 5)
taidehistorian ja taidekasvatuksen opetussuunnitelmat (Taiku) (liite nro 6)

sekä uusina opintokokonaisuuksina seuraavat
- Intercultural Communication -opintokokonaisuus (Viela) (liite nro 7)
- Kulttuurisesti moninainen yhteiskunta -opintokokonaisuus (liite nro 8)
Opetussuunnitelmat
on
tarkoituksenmukaista
vahvistaa
jäljellä
olevan
kolmivuotiskauden loppuajaksi kahdeksi lukuvuodeksi eli lukuvuosiksi 2013 - 2014 ja
2014 - 2015. Tällöin tiedekunnan seuraava opetussuunnitelmien uudistamiskierros
tehdään samanaikaisesti koko tiedekunnassa.
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Hyväksytään opetussuunnitelmat liitteiden
lukuvuosiksi 2013 - 2014 ja 2014 - 2015.

mukaisesti
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PÄÄTÖS:

7.

Hyväksyttiin.
Samalla
päätettiin,
että
tarvittaessa
siirtymäkausi nykyisistä opetussuunnitelmista uusiin on
31.7.2014 saakka.

ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Koskinen-Koivisto, Räisänen)
Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan väitöskirjakäsikirjoitukselle määrätään
vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajien tulee olla vähintään dosentteja tai vastaavia.
Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan
tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistisen
tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Laura Stark ehdottaa, että FM Eerika KoskinenKoiviston etnologian väitöskirjakäsikirjoituksen A Greasy-Skinned Worker – Gender,
Class and Work in the 20th-Century Life story of a Female Labourer esitarkastajina
tulisivat toimimaan professori Ulf Palmenfelt (Högskolan på Gotland) sekä dosentti
Teemu Taira (Turun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Laura
Stark.
Oppiaineen pääedustaja, professori Paula Kalaja ehdottaa, että FM Tiina Räisäsen
englannin kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Professional communicative repertoires and
trajectories of socialization into global working life. A sociolinguistic and discourse
analytic study of Finnish engineers' biographies with English esitarkastajina tulisivat
toimimaan Ph.D. (Associate Professor) Christina Higgins (University of Hawai’i) sekä
professori Leena Louhiala Salminen (Aalto-yliopisto). Tutkimuksen ohjaajina ovat
toimineet professorit Tarja Nikula ja Arja Piirainen-Marsh.

8.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Järvelä)
Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan esitarkastajien tulee tiedekuntaneuvoston määräämässä
ajassa tehtävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa
ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Yliopistolain
(44 §) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista.
Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto.

Tiedekunta hyväksyi 29.1.2013 FM Juha Järvelän Suomen historian
väitöskirjakäsikirjoituksen Kaksi maailmaa? Sukupuoli Mika Waltarin kirjailijakuvassa,
teksteissä ja niiden vastaanotossa 1925 - 1939 esitarkastajiksi dosentti Ritva Hapulin
(Turun yliopisto) ja dosentti Kai Häggmanin (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien
lausunnot on toimitettu FM Järvelälle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liitteet 9 ja 10).
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen.

PÄÄTÖS:

Myönnettiin.
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9.

VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Martti, Pienimäki)
Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat
tarkastajien lausunnon perusteella. Edelleen johtosäännön (79 §) mukaan opintosuorituksia
arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, 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 (40 §) mukaan vastaväittäjän
tulee kuukauden kuluessa antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arviointilausunto
väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvolauseesta.
Tiedekuntaneuvoston tulee saada väitöskirjan hyväksymistä ja arvostelua varten myös tieto
esitarkastajien, kustoksen ja oppiaineen pääedustajan näkemyksestä arvolauseeksi. Edelleen kustos
laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väitöstilaisuudessa, joka
myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa.
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle
ehdotuksen arvolauseeksi ottaen huomioon vastaväittäjän ehdotuksen arvolauseeksi sekä
esitarkastajien ja kustoksen näkemykset arvolauseesta.

FL Pirkko Martin musiikkitieteen väitöskirjan Äänen retoriikka lastenmainoksissa.
Musiikki, äänitehosteet ja puheen ei-kielelliset elementit vaikuttamisen välineinä
hyväksyminen. FL Martti puolusti julkisesti väitöskirjaansa 22.2.2013. Vastaväittäjän
lausunto on toimitettu FL Martille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille
(liite nro 11).
Tilaisuuden kustoksen, professori Tuomas Eerolan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi
ovat liitteessä nro 12.
FL Mari Pienimäen nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Valokuvien kriittinen
tulkitseminen medialukutaitona ja lajityypittely sen kehittäjänä hyväksyminen. FL
Pienimäki puolusti julkisesti väitöskirjaansa 16.3.2013. Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu FL Pienimäelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro
13).
Tilaisuuden kustoksen, dosentti Sirkku Kotilaisen lausunto on liitteenä nro 14.
Professori Raine Koskimaan ehdotus arvolauseeksi on liitteessä nro 15.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotusten mukaisesti.

10. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Martti, Pienimäki)
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

Tutkintoa ovat anoneet
FL (väit.) Pirkko Martti (musiikkitiede)
FL (väit.) Mari Pienimäki (nykykulttuurin tutkimus)
PÄÄTÖS:

Myönnettiin.
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11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Jyväskylässä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani

Petri Karonen

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi

Anna-Helena Mero

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö

Raija Oikari

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö

Maija Pöyhönen

