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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 23.5.2013. 
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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. 
 
 

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 kokoukseen 28.5.2013. 

  
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukseen 28.5.2013 pöytäkirjan tarkastaja. 

   
  PÄÄTÖS: Kokouksen 28.5.2013 pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin 

lehtori Erja Kosonen. 
  
 
3. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Jyväskylän yliopiston esittely- ja 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: 
10 Esitarkastajien määrääminen (Burger) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
4.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 
 
5. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUSSTRATEGIA JA TO IMENPITEET 

2013 - 2016 
 

Schildt-instituutin johtoryhmässä on valmisteltu tiedekunnan tutkimusstrategiaa, joka on 
luonnoksena (liite nro 1).  
 
ESITYS:   Keskustellaan. 
 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 
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6. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON 

YHTEISÖVIESTINTÄ  
 
 Vireille 21.8.2012 
 

Rehtori hyväksyi 23.10.2012 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen 
yhteisöviestinnän professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan 
kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 
mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 2/26.2.2013 
pöytäkirjan liitteenä nro 3. 
 
Yhteisöviestinnän professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan viestintätieteiden laitokseen. 
 
Yhteisöviestinnän professorin työsuhteista tehtävää hakivat 21.1.2013 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
Luoma-aho, Vilma, FT, dos. 
Vaahterikko-Mejía, Päivi, FT 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa. 
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.     

 
Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 
 
Yliopiston johtosäännön 65 §:n mukaan professorin tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään, 
että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa yliopistopedagogiset 
tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa.  

 
67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja 
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä 
alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, 
toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa 
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. 
Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  

 
20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa 
valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa. Valmisteluryhmän 
puheenjohtajana toimii dekaani.     
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Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Hurme, Vos, Lauk ja Oikari, siht.) 
valmisteli asiantuntijavalinnan ja dekaani valitsi 19.2.2013 asiantuntijoiksi professori 
Lars Thøger Christensenin (Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu) ja professori Jesper 
Falkheimerin (Lundin yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Dekaanin päätös 4.2.2013 yhteisöviestinnän professuurin asiantuntijamenettelystä oli 
tiedekuntaneuvoston kokouksen 2/26.2.2013 liitteenä nro 4. 

 
Asiantuntijat ovat antaneet yhteislausunnon hakija Vilma Luoma-ahon kelpoisuudesta 
tehtävään. Lausunto on liitteenä nro 2. 

 
Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen 
on annettava opetusta. Yhteisöviestinnän professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja 
englanti. Tehtävän hoidossa edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky 
antaa opetusta englannin kielellä. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden 
kielitaitovaatimuksista. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava 
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.  

 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin 
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. 

 

Opetusnäytetilaisuus ja haastattelu järjestettiin 7.5.2013. Opetusnäytetilaisuuden 
pöytäkirja on liitteenä nro 3. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaisesti hakijoiden ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi 
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.  
 

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 4.  
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti professorin tehtävään 
ottamisesta toistaiseksi tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista 
tehtävään tulisi ottaa.  

 
Professorin tehtävään ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori Jyväskylän yliopiston johtosäännön 
(10.9.2009) 11 §:n nojalla. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti hakijoilla on mahdollisuus 
esittää kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä tiedekuntaneuvoston esityksestä 14 päivän 
kuluessa. Tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä. Rehtori voi tarvittaessa 
tehdä haastatteluja ja hankkia muuta lisäselvitystä.  

 
  Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202). 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden yhteislausunto.  
2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutulla hakijalla 

on yliopiston johtosäännön 57 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dos. Vilma Luoma-

aho otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, jonka 
ala on yhteisöviestintä, 1.1.2014 alkaen toistaiseksi. 

4. Hakijoilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti rehtorille 
tiedoksi mielipiteensä 11.6.2013 mennessä. 
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PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 2. Todettiin. 
 3. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 4. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
7. FT MIRJA KÄLVIÄISEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  Vireille 28.5.2013 
 

FT Mirja Kälviäinen on jättänyt 26.2.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen, erityisesti muotoiluajattelu 
innovaatiotoiminnan välineenä, dosentin arvo. 
 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon 
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu 
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.   

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin 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 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 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen, 
erityisesti muotoiluajattelu innovaatiotoiminnan välineenä, 
dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Pekka Korvenmaa 
(Aalto-yliopisto) ja professori Satu Miettinen (Lapin 
yliopisto). 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
8. TIEDEKUNTANEUVOSTON TEHTÄVIEN SIIRTÄMINEN DEKAAN IN 

KÄSITELTÄVÄKSI JA RATKAISTAVAKSI (väitöskirjakäsikirjoitusten ja 
lisensiaatintutkimusten tarkastusprosessit tietyltä osin) 

  
Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan (19 §) tiedekuntaneuvoston tehtävänä on 
määrätä väitöskirjojen ja lisensiaattitutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja 
vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää 
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dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi edellä tarkoitettuja asioita lukuun ottamatta 
väitöskirjan arvostelua. 
Tiedekuntaneuvosto kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa lukuun 
ottamatta kesäaikaa, jolloin kokousten välillä on pidempi tauko. Erityisistä syistä voi 
olla perusteltua, että dekaani voi tiedekuntaneuvoston kokousrytmiä täydentäen määrätä 
esitarkastajat väitöskirjakäsikirjoituksille sekä myöntää väittelyluvan esitarkastajien 
lausuntojen perusteella. Tarkastajien määrääminen lisensiaatintutkimuksille on 
käytännössä tehty dekaanin päätöksillä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Siirretään dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi 

esitarkastajien nimeäminen väitöskirjakäsikirjoituksille, 
väittelyluvan myöntäminen sekä väitöstilaisuudesta 
päättäminen tiedekuntaneuvoston kokousrytmiä täydentäen 
silloin kun se tarkastusprosessin kulun kannalta on 
perusteltua. 
Siirretään dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi 
tarkastajien nimeäminen lisensiaatintutkimuksille. 

 
PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotusten mukaisesti. 
 
 

9. OPETUSSUUNNITELMAT 2012 - 2015 (tarkennukset ja muutokset kielten laitoksen 
opetussuunnitelmaan)  

 
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. Opetussuunnitelmiin 
tehtiin tarkastuksia tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.3.2013 eräiltä osin. Kielten 
laitoksen opetussuunnitelmiin on tämän jälkeen ehdotettu liitteen nro 5 mukaisia 
tarkennuksia ja muutoksia. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään kielten laitoksen opetussuunnitelmien 

tarkennukset ja muutokset liitteen nro 5 mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 
 
 

10.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Burger, Laine-Zamojska, Saarti) 
 

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 Tuomas Eerola ehdottaa, että MA Birgitta Burgerin 
musiikkitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Move the way you feel: Effects of musical 
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features, perceived emotions, and personality on music-induced movement 
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Edward W. Large (Florida Atlantic 
University, USA) sekä apulaisprofessori Sofia Dahl (Aalborg University, Tanska). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Petri Toiviainen. 

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että MA Magdalena Laine-
Zamojskan museologian väitöskirjakäsikirjoituksen Towards a museological approach 
to researching and designing digital heritage. Building a museum without the walls from 
scratch: the ViMuseo project esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti Susanna 
Pettersson (Finnish Institute in London) sekä PhD Eric Champion (Aarhus Universitet). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Janne Vilkuna. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Keskinen ehdottaa, että FM Jarmo Saartin 
kirjallisuuden väitöskirjakäsikirjoituksen Kiinalaisen kaunokirjallisuuden suomennokset 
1900-luvulla – kääntämisen ja vastaanoton kulttuurinen konteksti esitarkastajina 
tulisivat toimimaan professori Joel Kuortti (Turun yliopisto) sekä FT Tuulia Toivanen. 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Mikko Keskinen. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
11. ESITARKASTUSMENETTELYN RAUKEAMINEN (Tanskanen) 
 

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.  

 
FM Ilona Tanskasen soveltavan kielitieteen väitöskirjatyön Julki kirjoitettuna, piilossa 
ja prosesseissa. Lastensuojelun ideologinen muutos suomalaisissa lastensuojelulaeissa 
ja -asetuksissa. Esitarkastajiksi määrättiin 29.1.2013 VTT Aino Kääriäinen (Helsingin 
yliopisto) ja FT Ulla Tiililä  (Kotimaisten kielten keskus). Esitarkastajat ovat antaneet 
yhteisen kirjallisen lausunnon, jossa he ehdottavat väittelyluvan epäämistä (liitteenä nro 
6). Tutkintosäännön mukaan esitarkastusmenettely raukeaa, mikäli väittelijälle ei 
myönnetä lupaa väitöskirjakäsikirjoituksen julkiseen tarkastukseen. Väittelijä voi pyytää 
uutta esitarkastusta kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty hylkäävissä 
esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita muutoksia ja työn ohjaaja puoltaa uutta 
esitarkastusmenettelyn käynnistämistä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Ei myönnetä lupaa väitöskirjatyön julkiseen tarkastukseen, 

jolloin esitarkastusmenettely raukeaa. 
 
  PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  
12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Hytönen, Leblay, Tergujeff) 
 

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. 
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Tiedekunta hyväksyi 29.1.2013 FL Timo Hytösen journalistiikan 
väitöskirjakäsikirjoituksen Uutinen syntyy uudelleen. Uutinen ja uutisjournalismi 
monimediaisessa toimintaympäristössä – tapauksena Yleisradion alueelliset uutiset 
esitarkastajiksi professori Ari Heinosen (Tampereen yliopisto) ja professori Tom 
Moringin (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL Hytöselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8). 
 
Dekaani hyväksyi 19.6.2012 FM Tarja Leblayn soveltavan kielitieteen 
väitöskirjakäsikirjoituksen Itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin vastaavuus suullisen 
kielitaidon arvioinnissa esitarkastajiksi dosentti, KT Raili Hildénin (Opetushallitus) ja 
yliopettaja, FT Taina Juurakko-Paavolan (Hämeen ammattikorkeakoulu). 
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Leblaylle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10).  
 
Professori Ari Huhdan ohjaajan lausunto liitteenä nro 11.  
 
Tiedekunta hyväksyi 29.1.2013 FM Elina Tergujeffin soveltavan kielitieteen (kielten 
laitos) väitöskirjakäsikirjoituksen English pronunciation teaching in Finland 
esitarkastajiksi professori Tracey M Derwingin (University of Alberta, Edmonton) ja 
lehtori, FT Pekka Lintusen (Turun yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM 
Tergujeffille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13). 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
13. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Leblay, Nagy, Tergujeff) 
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä vastaväittäjä. 
Vastaväittäjän tulee, mikäli mahdollista, olla jonkin yliopiston professori tai dosentti ja hänen 
päätoimensa tulee olla muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väittelijälle on varattava tilaisuus 
esittää huomautuksensa vastaväittäjien valinnasta. Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan 
oppiaineen pääedustaja tekee ehdotuksen vastaväittäjästä.  
 
Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin 
tehtävässä toimivista tai jonkun yliopistoon palvelussuhteessa olevista tiedekunnan dosenteista.  

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FM Tarja Leblayn 
soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Voi ei, nää on tosi hyviä verrattuna muhun!” – 
uudenlaisen arviointimenetelmän toimivuus ranskan suullisen kielitaidon arvioinnissa 
(tutkimuksen nimi tarkentunut väitösprosessin aikana) tarkastustilaisuus pidetään 
lauantaina 21.9.2013 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212), ja että vastaväittäjänä toimii 
professori Heini-Marja Järvinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Ari 
Huhta. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 28.5.2013.  

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Vince Róbert 
Nagyn Suomen historian väitöskirjan Fogalmak születésénél. Yrjö-Koskinen 1850 - 80 
közötti munkásságának elemzése (Kun käsitteitä syntyi. Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen 
vuosien 1850 - 80 tuotannon aate- ja käsitehistoriallinen analyysi) tarkastustilaisuus 
pidetään perjantaina 13.9.2013 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti 
Heino Nyyssönen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Anssi Halmesvirta. 



9 
 

Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
23.4.2013.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Sari Pietikäinen ehdottaa, että FM Elina Tergujeffin 
soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjan English pronunciation teaching in 
Finland tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 3.8.2013 klo 12 salissa L302, ja että 
vastaväittäjänä toimii professori Tracey M Derwing (University of Alberta, Edmonton) 
ja kustoksena professori Hannele Dufva. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.5.2013.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Ripatti-Torniainen) 
 

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. 

 
FM Leena Ripatti-Torniaisen journalistiikan väitöskirjan Ihminen julkisessa 
maailmassa. Näkökulmia julkista toimijaa ja julkison muodostumista koskeviin 
käsityksiin hyväksyminen. FM Ripatti-Torniainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
6.4.2013. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Ripatti-Torniaiselle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 14). 
 
Tilaisuuden kustoksen, dosentti Jaana Hujasen lausunto on liitteenä nro 15. 
 
Professori Raimo Salokankaan esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 16.  
 

  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Ripatti-Torniainen) 
  

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 
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  Tutkintoa on anonut 
 
  FM (väit.) Leena Ripatti-Torniainen (journalistiikka) 
 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 
 
 

 
 
Jyväskylässä 28. päivänä toukokuuta 2013 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani     Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö   Maija Pöyhönen 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, lehtori   Erja Kosonen 
 
 
 
 
 

 


