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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 7.11.2013. 
 

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. 
 

 
2. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan 
tiedekuntaneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa 
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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. OPETUSSUUNNITELMAT 2014–2015 / KULTTUURIYMPÄRIST ÖN 

TUTKIMUKSEN MAISTERIKOULUTUS 
 

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 uuteen kulttuuriympäristön tutkimuksen 
maisterikoulutukseen valitaan ensimmäiset opiskelijat siten, että he aloittavat opintonsa 
syksyllä 2014. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella on valmisteltu uuden 
maisterikoulutuksen opetussuunnitelma (liite nro 1). Kulttuuriympäristön tutkimuksen 
maisterikoulutuksessa opiskelija voi valita pääaineekseen museologian, nykykulttuurin 
tutkimuksen, taidekasvatuksen tai taidehistorian. 
 
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksen opetussuunnitelma on 
tarkoituksenmukaista vahvistaa lukuvuodeksi 2014–2015. Tiedekunnan seuraava 
opetussuunnitelmien uudistamiskierros tehdään samanaikaisesti koko tiedekunnassa 
siten, että uusista opetussuunnitelmista päätetään keväällä 2015. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:   Hyväksytään kulttuuriympäristön tutkimuksen 

maisterikoulutuksen opetussuunnitelma liitteen nro 1 
mukaisesti lukuvuodeksi 2014–2015. 

 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
5. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Muhonen) 
 

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 20.8.2013 FM Anu Muhosen suomen kielen 
väitöskirjakäsikirjoituksen ”Error error lataa patteri”. From language alternation to 
global multilingual repertoires in Finnish youth radio programs in Finland and Sweden 
esitarkastajiksi yliopistonlehtori, dosentti Päivi Juvosen (Tukholman yliopisto) sekä 
professori Sari Pietikäisen. Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Muhoselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 2 ja 3). 
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
6. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN  
 (Kajander, Kynkäänniemi, Muhonen, Ockenström, Pehkonen) 
 

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 Minna-Riitta Luukka ehdottaa, että FM Mikko 
Kajanderin suomen kielen väitöskirjan Suomen eksistentiaalilause toisen kielen 
oppimisen polulla tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 20.12.2013 klo 12 salissa S212, 
ja että vastaväittäjänä toimii FT Lari Kotilainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Maisa Martin. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.10.2013. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FL Marja Kynkäänniemen 
soveltavan kielitieteen väitöskirjan Kieli kasvattajana äidinkielen opetuksessa Venäjällä 
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 14.12.2013 klo 12 salissa H320, ja että 
vastaväittäjänä toimii professori Riitta Pyykkö (Turun yliopisto) ja kustoksena professori 
Ari Huhta. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 15.10.2013. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Minna-Riitta Luukka ehdottaa, että FM Anu 
Muhosen suomen kielen väitöskirjan ”Error error lataa patteri”. From language 
alternation to global multilingual repertoires in Finnish youth radio programs in 
Finland and Sweden tarkastustilaisuus pidetään torstaina 5.12.2013 klo 12 salissa S212, 
ja että vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, dosentti Päivi Juvonen (Tukholman 
yliopisto) ja kustoksena professori Maisa Martin. Lupa väitöskirjan julkiseen 
tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.11.2013. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FL Lauri 
Ockenströmin taidehistorian väitöskirjan Marsilio Ficinon luomiskäsitys ja kuvamagia 
humanistisen ideologian ja hermeettis-maagillisen perinteen kombinaationa 
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 1.2.2014 klo 12 salissa S212, ja että 
vastaväittäjänä toimii professori Altti Kuusamo (Turun yliopisto) ja kustoksena 
professori Annika Waenerberg. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.10.2013. 

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Laura Stark ehdottaa, että FM Erkka Pehkosen 
etnologian väitöskirjan "Poikasi täältä jostakin." Sotakokemuksen rakentuminen 
jatkosodan aikaisissa kirjeissä tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 14.12.2013 klo 12 
salissa M103, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Pia Olsson (Helsingin yliopisto) ja 
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kustoksena professori Pirjo Korkiakangas. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.10.2013. 

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

7. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Paimre) 
 

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. 

 
MA Marianne Paimren journalistiikan väitöskirjan Narkoprobleemide kajastamine Eesti 
ajakirjanduses (1993 - 2009)(Representations of illicit drugs related issues by the 
Estonian press, 1993 - 2009) hyväksyminen. MA Paimre puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 19.10.2013. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MA Paimrelle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4).  

 
Tilaisuuden kustoksen, professori Epp Laukin lausunto on liitteenä nro 5.  

 
Professori Raimo Salokankaan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 6. 
 
 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin.  

 
 
8. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Paimre) 
  

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa on anonut 
   
  MA (väit.) Marianne Paimre (journalistiikka) 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
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9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45. 
 
 
 

Jyväskylässä 12. päivänä marraskuuta 2013 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 

 


