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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 12.9.2013. 
 

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. 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. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

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

 
4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON V ENÄJÄN KIELI 

JA KULTTUURI 
 
  Vireille 13.11.2012 
    

Rehtori hyväksyi 23.2.2013 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen venäjän kielen 
ja kulttuurin professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen 
suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. 
Kirjallinen suunnitelma on liitteenä nro 1. 
 
Venäjän kielen ja kulttuurin professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan kielten laitokseen. 
 
Venäjän kielen ja kulttuurin professorin työsuhteista tehtävää hakivat 13.5.2013 
päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Lassila, Jussi, FT 
Leisiö, Larisa, PhD 
Lähteenmäki, Mika, FT, dos. 
Nikolaenko, Elena, PhD 
Postoutenko, Kirill, PhD 
Stepanov, Sergei, PhD 
Ullakonoja, Riikka, FT 
Viimaranta, Johanna, FT 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin 
tehtävään ottamisessa.   
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja 
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä 
asiantuntijalta. 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) kirjallinen lausunto 
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät 
lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
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tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto.  Asiantuntija voi antaa 
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Pitkänen-Huhta, Dufva ja Oikari, 
siht.) on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 21.8.2013 seuraavat 
asiantuntijat professori Ingrid Maier (Uppsalan yliopisto) ja professori Lea Siilin (Itä-
Suomen yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Dekaanin päätös 31.5.2013 asiantuntijamenettelystä on liitteenä nro 2. 
 
Asiantuntijoille on toimitettu tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen 
suunnitelma, hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
  2.  Todetaan asiantuntijat.  
 
PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
  2. Todettiin. 
 

 
5. 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. 

 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 
 
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 
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. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  
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Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 

      
  Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 28.5.2013 taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen, 

erityisesti muotoiluajattelu innovaatiotoiminnan välineenä, dosentuuria tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Pekka 
Korvenmaan (Aalto-yliopisto) ja professori Satu Miettisen (Lapin yliopisto) antamaan 
lausuntonsa FT Mirja Kälviäisen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 3. Molemmat asiantuntijat pitävät FT 
Mirja Kälviäistä tieteellisesti pätevänä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen, erityisesti 
muotoiluajattelu innovaatiotoiminnan välineenä, dosentuuriin. 
 
Dekaani on 1.3.2013 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Mirja Kälviäisen 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Kälviäinen on antanut opetusnäytteen 14.12.2012 
Jyväskylän yliopistossa taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen yliopistotutkijan 
hakuprosessin yhteydessä. Hänen opetusnäytteensä arvioitiin arvolauseella hyvä 
(opetusnäyte englanniksi). 

 
   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

2. Todetaan, että FT Mirja Kälviäisellä on yliopistolain 
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Myönnetään FT Mirja Kälviäiselle taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen, erityisesti muotoiluajattelu innovaatio-
toiminnan välineenä, dosentin arvo. 

 
   PÄÄTÖS:  1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, von Bonsdorff, Ihalainen, Nikula ja Karonen 
pitivät FT Mirja Kälviäistä tieteellisesti pätevänä taiteiden 
ja kulttuurin tutkimuksen, erityisesti muotoiluajattelu 
innovaatiotoiminnan välineenä, dosentuuriin. 

     2. Todettiin. 
     3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
6. VALINTAPERUSTEET 2014  
 

Yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto päättää yksityiskohtaisista opiskelijavalinnan 
perusteista ja esittää yliopiston hallitukselle valintakiintiöt (hallituksen päätös vuoden 2014 
hakukohteisiin otettavien uusien opiskelijoiden määrästä 10.4.2013). 

 
Koulutusneuvosto on päättänyt yliopiston yleisistä valintaperusteista kokouksessaan 
31.1.2013 ja yleisiä valintaperusteita on tarkennettu 28.5.2013 kun tieto korkeakoulujen 
sähköisen hakujärjestelmän käyttöönoton siirtymisestä oli saatu. Yliopiston yleisissä 
valintaperusteissa valmistaudutaan jo edellä mainitun KSHJ-järjestelmän käyttöön 
ottamiseen ja suositellaan tiedekuntia käyttämään hakijoille yksinkertaisia ja selkeitä 
valintaperusteita. Yleisissä valintaperusteissa esitetään suositus ylioppilastutkinnosta 
annettavien pisteiden laskemisesta. 
 
Liitteessä 4 on esitetty tiedekunnan opiskelijavalintojen valintaperusteet. Tiedekunnan 
päävalinnan hakukohteissa on ehdotettu siirryttävän käyttämään ylioppilastutkinnon 
taustapisteiden laskennassa yleisten valintaperusteiden mukaista suositusta 
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viestintätieteiden laitoksen hakukohteita lukuun ottamatta. Viestintätieteiden laitoksella 
pohditaan vielä mahdollisuutta siirtyä käyttämään ko. suositusta. Historian 
hakukohteessa suositusta sovelletaan siten, että historian reaalikokeesta saaduilla 
pisteillä on merkittävä osuus taustapisteistä.  
 
Tiedekunnan päävalinnan hakukohteissa ylioppilastutkinnosta ja valintakokeesta 
saatavien pisteiden osuudet eivät pääsääntöisesti muutu. Historian hakukohteessa 
hakijoiden lopullinen valinta ratkaistaan valintahaastattelulla. Kirjallisuuden sekä 
taidehistorian ja taidekasvatuksen hakukohteissa otetaan käyttöön valintakoe 
(ylioppilastutkinnosta annettujen pisteiden ja valintakoepisteiden osuudet 30/70).  
Valintaperusteet ovat yksinkertaistuneet useassa hakukohteessa taustapisteiden 
laskentatavan muuttumisen myötä.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään valintaperusteet liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 
 

 
7. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTEL U (Varis) 
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella 
lisensiaatintutkimukset 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. 
 
Yliopiston tutkintosäännön (37 §) mukaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden 
kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen 
arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvolauseeksi. Yliopistolain (44 §) mukaan ennen 
lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien 
lausunnosta. 

 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle 
ehdotuksen lisensiaatintutkimuksen arvolauseeksi ottaen huomioon tarkastajien ehdotuksen 
arvolauseeksi. 

 
  FT Tiina Käkelä-Puumala (Helsingin yliopisto) ja FT Kristian Blomberg esittävät, että 

FM Essi Variksen kirjallisuuden lisensiaatintutkimus A Frame of You: Construction of 
Characters in Graphic Novels hyväksyttäisiin. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
professori Mikko Keskinen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Varikselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6). 

 
  Professori Heikki Hangan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 7.  
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin. 
 
 
8.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Laajalahti, van Zilj) 
 

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. 
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Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että FM Anne Laajalahden 
puheviestinnän väitöskäsikirjoituksen Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen 
tutkijoiden työssä esitarkastajina tulisivat toimimaan yliopistonlehtori, FT Maija 
Gerlander (Tampereen yliopisto) ja erikoistutkija, KT Helena Aittola (KTL). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut lehtori Tarja Valkonen.  

Oppiaineen pääedustaja, lehtori Riitta Rautio ehdottaa, että MSc Anemone van Ziljn 
musiikkitieteen väitöskäsikirjoituksen Performers’ Emotionsa in Expressive 
Performance: Sound, Movement and Perception esitarkastajina tulisivat toimimaan 
professori Eric F. Clarke (University of Oxford) ja professori (Associate Professor) 
Richard Ashley (Northwestern University, USA). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
PhD Geoff Luck.  

 PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
9. ESITARKASTUSMENETTELYN RAUKEAMINEN (Laine-Zamojska) 
 

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.  

 
 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 esitarkastajiksi määrättiin 
28.5.2013 dosentti Susanna Pettersson (Finnish Institute in London) sekä PhD Eric 
Champion (Aarhus Universitet). Esitarkastajat ovat antaneet lausuntonsa, jossa he 
ehdottavat väittelyluvan epäämistä (liitteet nro 8 ja 9). 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. 
 
  
10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Paimre, Saarti) 
 

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 23.4.2013 MA Marianne Paimren journalistiikan 

väitöskirjakäsikirjoituksen Narkoprobleemide kajastamine Eesti ajakirjanduses (1993 - 
2009)(Representations of illicit drugs related issues by the Estonian press, 1993 - 2009) 
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esitarkastajiksi professori Kaja Tamperen (Tallinna Ülikooli) sekä dosentti Barbi-Jenny 
Pilvre Storgardin (Tallinna Ülikooli). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA 
Paimrelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 

 
 Tiedekunta hyväksyi 28.5.2013 FT Jarmo Saartin kirjallisuuden 

väitöskirjakäsikirjoituksen Kiinalaisen kaunokirjallisuuden suomennokset 1900-luvulla 
– kääntämisen ja vastaanoton kulttuurinen konteksti esitarkastajiksi professori Joel 
Kuortin (Turun yliopisto) sekä FT Tuulia Toivasen. Esitarkastajien lausunnot on 
toimitettu FT Saartille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
12 ja 13). 

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
11. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Räisänen) 
 

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 Paula Kalaja ehdottaa, että FM Tiina Räisäsen 
englannin kielen väitöskirjan Professional Communicative Repertoires and Trajectories 
of Socialization into Global Working Life tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 30.11. 
klo 12 salissa M103, ja että vastaväittäjänä toimii professori (Associate 
professor) Christina Higgins (University of Hawai-i at Manoa). Lupa väitöskirjan 
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.8.2013. 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
 
 PÄÄTÖS:  Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
 
12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Tergujeff) 
 

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.  
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Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle 
ehdotuksen arvolauseeksi ottaen huomioon vastaväittäjän ehdotuksen arvolauseeksi sekä 
esitarkastajien ja kustoksen näkemykset arvolauseesta. 

 
 FM Elina Tergujeffin soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjan English 

Pronunciation Teaching in Finland hyväksyminen. FM Tergujeff puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 3.8.2013. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Tergujeffille ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 14).  

 
 Tilaisuuden kustoksen, professori Hannele Dufvan lausunto on liitteenä nro 15.  
 
 Professori Sari Pietikäisen ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 16. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin. 
 
 
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55. 

 
 
 

Jyväskylässä 17. päivänä syyskuuta 2013 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani     Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 

 


