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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 4.12.2013. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on 
päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 
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PÄÄTÖS:    Todettiin. 
 

 
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. 
 
Lisäasia: 

  8 FT Tiina Kinnusen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  

 
 
3.  TIEDOKSI    

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

 
4. FT ULLA KNUUTISEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄM ISEKSI 
 
  Vireille 11.6.2013 
 

FT Ulla Knuutinen on jättänyt 17.5.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin museologian, erityisalana konservointi ja kulttuurihistoriallisten 
materiaalien tutkimus, 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 
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opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 

      
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 11.6.2013 museologian, erityisalana 
konservointi ja kulttuurihistoriallisten materiaalien tutkimus, dosentuuria tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Timo 
Tuurnalan (Helsingin yliopisto) ja dosentti Anne Aurasmaan (Helsingin yliopisto) 
antamaan lausuntonsa FT Ulla Knuutisen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 1. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Ulla 
Knuutista tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani hyväksyi 10.10.2013 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 20.11.2013. FT Ulla 
Knuutisen opetusnäytteen aihe oli In situ röntgenfluoresenssianalyysit. Opetusnäytteen 
pöytäkirja on liitteenä nro 2. 

 
   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

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

   3. Myönnetään FT Ulla Knuutiselle museologian, 
erityisalana konservointi ja kulttuurihistoriallisten 
materiaalien tutkimus, dosentin arvo. 

 
PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Ihalainen ja 
Karonen pitivät FT Ulla Knuutista tieteellisesti pätevänä 
museologian, erityisalana konservointi ja kulttuuri-
historiallisten materiaalien tutkimus, dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  
5. FT SOFIA KOTILAISEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄM ISEKSI 
 
  Vireille 10.12.2013 
 

FT Sofia Kotilainen on jättänyt 1.11.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin Suomen historian, erityisesti perhehistorian 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) 
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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. 
 

Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että Suomen historian, erityisesti perhehistorian 
dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Tapio Hämynen (Itä-
Suomen yliopisto) ja yliopistonlehtori, FT Panu Pulma 
(Helsingin yliopisto).  

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
     2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
6. FT ANNE PITKÄNEN-HUHDAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON 

MYÖNTÄMISEKSI  
 
  Vireille 10.12.2013 
 

FT Anne Pitkänen-Huhta on jättänyt 8.11.2013 humanistiselle tiedekunnalle 
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin kielen käytön ja oppimisen käytänteet, 
erityisesti tekstitaitotutkimus, 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. 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että kielen käytön ja oppimisen käytänteet, 
erityisesti tekstitaitotutkimus, dosentuuri on tutkimuksen 
ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 
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     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori David Barton 
(Lancaster University, UK) ja professori Sanna-Kaisa 
Tanskanen (Helsingin yliopisto). 

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
     2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
7. FT SUSANNA NIIRASEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI  
 
  Vireille 10.12.2013 
 

FT Susanna Niiranen on jättänyt 29.11.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 
että hänelle myönnettäisiin yleisen historian, erityisesti kulttuurihistorian 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. 

  
 Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että yleisen historian, erityisesti 
kulttuurihistorian dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Marjo Kaartinen 
(Turun yliopisto) ja dosentti Anu Korhonen (Helsingin 
yliopisto). 

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
     2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
8. FT TIINA KINNUSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄM  ISEKSI 
 
  Vireille 10.12.2013 
 

FT Tiina Kinnunen on jättänyt 5.12.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin yleisen historian, erityisesti genderhistorian dosentin arvo. 
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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. 
 

Kinnunen on osallistunut yleisen historian professuurin hakuun syksyllä 2013. Dosentin 
arvoon oikeuttavan tieteellisen kompetenssin arvioimiseen voidaan käyttää professuurin 
haussa pyydettyjä lausuntoja (asia oli esillä tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
15.10.2013). Lausunnon antoivat professori Richard Bessel (Yorkin yliopisto), 
professori Jussi M. Hanhimäki (The Graduate Institute, Geneve) ja professori Kimmo 
Rentola (Turun yliopisto). 
 
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että yleisen historian, erityisesti genderhistorian 
dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

2. Hyväksytään asiantuntijalausunnot tieteellisen pätevyyden 
arvioimiseksi seuraavilta asiantuntijoilta: professori 
Richard Bessel (Yorkin yliopisto), professori Jussi M. 
Hanhimäki (The Graduate Institute, Geneve) ja professori 
Kimmo Rentola (Turun yliopisto). 

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
     2. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
9. YLEMPÄÄN KORKEAKOULUTUTKINTOON KUULUVAN TUTKIELM AN 

ARVOSTELUPERUSTEIDEN SEKÄ TARKASTUS- JA ARVOSTELUPR OSESSIN 
TARKENTAMINEN 

 
Yliopiston tutkintosäännön mukaan (36 §) tiedekuntaneuvosto määrää tutkielman 
arvostelumenettelystä ja arvosteluperusteista. Arvosteluperusteet on julkistettava siten, että 
tutkielman tekijät saavat ne etukäteen tietoonsa. 
 

Humanistisen tiedekunnan pedagogisten johtajien aloitteesta tiedekunnan pro gradu -
tutkielmien arvosteluperusteita on tarkasteltu kuluneen syyslukukauden aikana 
pedagogisten johtajien kokouksissa. Pedagogiset johtajat ovat keränneet palautetta 
arvosteluperusteista laitoksiltaan. Saadun palautteen perusteella ylempään 
korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosteluperusteita on muokattu 
seuraavasti: 
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- otsikko on muutettu arviointiasteikosta arviointimatriisiksi 
- alkuun on lisätty kohta tutkimuseettisistä näkökohdista sekä toteamus siitä, että 

tutkielma arvioidaan kokonaisuutena, jossa arvioitavien osa-alueiden keskinäinen 
painoarvo voi vaihdella 

- arvosanan 1 kuvausta kohdassa Tutkimusaihe- ja tehtävä on muokattu vastaamaan 
paremmin hyväksyttävää tutkielmaa 

- kohta Tutkimusongelmat ja -kysymykset on nostettu toiseksi kohdaksi 
- aiemmin otsikoitu kohta Teoreettinen perehtyneisyys on muutettu Tutkimukselliseksi 

viitekehykseksi 
- em. kohdan arvosanojen kuvauksia on muokattu vastaamaan paremmin kohdan 

otsikkoa sekä käsitteiden arviointi on lisätty kahteen ylimpään arvosanaan 
- kohdan Tutkielma tekstinä kaikkien arvosanojen kohdalle on lisätty arviointi 

lähteiden käytöstä sekä lähdeviitteiden merkinnästä 
- aiemmin otsikoitu kohta Tutkimusprosessi on muutettu kohdaksi Ajanhallinta ja 

itsenäinen työpanos 
- em. kohdan kaikkien arvosanojen kohdalle on lisätty arviointi työn etenemisestä 

suhteessa sovittuun aikatauluun. 
 
Arviointimatriisi on liitteenä nro 3. Matriisissa on tummennettu muokatut kohdat. 
 
Arvosteluperusteiden ohella pedagogisten johtajien kokouksissa on arvioitu myös pro 
gradu -tutkielmien tarkastus- ja hyväksymisprosessia. Tiedekuntaneuvosto on 19.1.2010 
päättänyt delegoida pro gradu -tutkielmien arvostelun laitosjohtajille ja dekaani on 
päättänyt 5.5.2010 arvosteluprosessin ohjeista. Pro gradu -tutkielmien tarkastus- ja 
arvosteluprosessia on ehdotettu tarkennettavaksi seuraavilta osin:  
- plagiaatintunnistusohjelman (Urkund) käyttö (rehtorin päätös 13.6.2013) on lisätty 

prosessiin  
- prosessia on tarkennettu siten, että mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien 

lausunnosta laitoksen johtaja perehtyy tarkastajien lausuntoihin, vastineeseen ja pro 
gradu -tutkielmaan ja voi kuulla tarkastajia vastineessa esiin tuoduista asioista. 
Tarvittaessa laitosjohtaja voi määrätä työlle kolmannen tarkastajan. Laitosjohtaja 
hyväksyy ja arvostelee pro gradu -tutkielman lausuntojen perusteella ja vastineen 
huomioon ottaen. 

- opiskelija tallentaa pro gradu -tutkielmansa sähköisenä JYX-julkaisuarkistoon ennen 
tutkielman lopullista arvostelua. 

 
Pro gradu -tutkielmien tarkastus- ja arvosteluprosessi kuvataan liitteessä nro 4. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Päätetään ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan 

tutkielman arvosteluperusteista liitteen 3 mukaisesti ja 
todetaan, että arvosteluperusteet otetaan käyttöön 
1.1.2014. 

 2. Edelleen päätetään ylempään korkeakoulututkintoon 
kuuluvan tutkielman tarkastus- ja arvosteluprosessin 
kulusta liitteen 4 mukaisesti ja todetaan, että prosessin 
kulusta tiedotetaan opiskelijoita ja henkilökuntaa. 

 
PÄÄTÖS:   1. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti pienin tarkennuksin. 
   2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
 



8 
 
 
10. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTE LU  
 (Ohinen-Salvén) 
 

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. 

 
  Professori Riikka Alanen (OKL) ja yliopistonlehtori, FT Leena Kuure (Oulun yliopisto) 

esittävät, että FM Maarit Ohinen-Salvénin soveltavan kielitieteen lisensiaatintutkimus 
Tieto- ja viestintätekniikka eri oppijatyyppien tukena vieraan kielen opinnoissa 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut dosentti Peppi Taalas. Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty FM Ohinen-Salvénille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6). 

 
  Professori Ari Huhdan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 7.  
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
11.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Hämeenaho, Jousmäki, Karvala) 
 

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 Pilvi Hämeenahon 
etnologian väitöskirjakäsikirjoituksen Lapsiperheiden arki ja palvelujen käyttö 
keskisuomalaisella maaseudulla esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Laura 
Assmuth (Itä-Suomen yliopisto) ja professori emeritus Seppo Knuuttila (Itä-Suomen 
yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut yliopistotutkija Jyrki Pöysä.  

Oppiaineen pääedustaja, professori Paula Kalaja ehdottaa, että FM Henna Jousmäen 
englannin kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Christian metal online: the discursive 
construction of identity and culture esitarkastajina tulisivat toimimaan Ph.D., 
Reader Annabelle Mooney (University of Roehampton) ja dosentti Katja Valaskivi 
(Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Sirpa Leppänen.  

Oppiaineen pääedustaja, professori Raimo Salokangas ehdottaa, että FL Kreeta 
Karvalan journalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Kaaoksen kesyttäjät. Uutismediat 
nettimurroksessa 2006 - 2012 esitarkastajina tulisivat toimimaan YTT, erikoistutkija 
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Heikki Heikkilä (Tampereen yliopisto) ja FT, yhteisötuottaja Erkki Hujanen (Kaleva). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Raimo Salokangas.  

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

  
12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN   
 (Häkkinen, Ihanainen-Rokio, Laajalahti, Laaksonen, Riggs, Van Zijl) 
 

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 Teemu Häkkisen yleisen historian 
väitöskirjakäsikirjoituksen The Royal Prerogative Redefined. Parliamentary debate on 
the role of the British Parliament in large-scale military deployments, 1982–2003 
esitarkastajiksi professori Robert Blackburnin (Institute for Contemporary British 
History, King's College) ja Dr. Paul Seawardin (History of Parliament). Esitarkastajien 
lausunnot on toimitettu FM Häkkiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 
 
Tiedekunta hyväksyi 20.8.2013 FM Outi Ihanainen-Rokion yhteisöviestinnän 
väitöskirjakäsikirjoituksen Value of the Balanced Scorecard for Organizational 
Communication in Knowledge-Intensive Firms esitarkastajiksi professori Roland 
Burkartin (Universität Wien) sekä professori Lidewey van der Sluisin (Nyenrode 
Business Universiteit). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Outi Ihanainen-
Rokiolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 
 
Tiedekunta hyväksyi 17.9.2013 FM Anne Laajalahden puheviestinnän 
väitöskirjakäsikirjoituksen Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden 
työssä esitarkastajiksi yliopistonlehtori, FT Maija Gerlanderin (Tampereen yliopisto) ja 
erikoistutkija, KT Helena Aittolan (KTL). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM 
Laajalahdelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13). 
 
Dekaani hyväksyi 27.8.2013 FM, YTM Vilja Laaksosen puheviestinnän 
väitöskirjakäsikirjoituksen Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun 
vertaisryhmissä esitarkastajiksi dosentti Elina Kontun (Helsingin yliopisto) ja dosentti 
Mirjam Kallandin (MLL). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM, YTM 
Laaksoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15). 
 
Tiedekunta hyväksyi 11.6.2013 MA Timothy Riggsin yleisen historian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Essays on the Authentic Self in the philosophy of Al-Fārābī 
and its antecedents in Late Ancient Greek philosophy esitarkastajiksi professori Cristina 
D'Anconan (Università di Pisa) ja Philippe Vallatin (Centre National de la Recherche 
Scientifique). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Riggsille ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 16 ja 17). 
 
Tiedekunta hyväksyi 17.9.2013 MSc Anemone Van Zijln musiikkitieteen 
väitöskirjakäsikirjoituksen Performers’ Emotionsa in Expressive Performance: Sound, 
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Movement and Perception esitarkastajiksi professori Eric Clarken (University of 
Oxford) ja professori (Assocciate Professor) Richard Ashleyn (Northwestern 
University).  Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MSc Van Zijlle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro18 ja 19). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 
 
PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 

 
13. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN  
 (Häkkinen, Ihanainen-Rokio, Laaksonen, Van Zijl) 
 

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 Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Teemu Häkkisen 
yleisen historian väitöskirjan The Royal Prerogative Redefined: Parliamentary Debate 
on the Role of the British Parliament in Large-scale Military Deployments, 1982 - 2003 
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 1.2.2014 klo 12 salissa H320, ja että 
vastaväittäjänä toimii Dr. Paul Seaward (History of Parliament, Lontoo) ja kustoksena 
professori Pasi Ihalainen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.12.2013. 

Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että FM Outi Ihanainen-
Rokion yhteisöviestinnän väitöskirjan Value of the Balanced Scorecard for 
Organizational Communication in Knowledge-Intensive Firms tarkastustilaisuus 
pidetään lauantaina 18.1.2014 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä 
toimii professori Roland Burkart (Universität Wien) ja kustoksena professori emeritus 
Jaakko Lehtonen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.12.2013. 

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että FM, YTM Vilja 
Laaksosen puheviestinnän väitöskirjan Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen 
esikoulun vertaisryhmissä tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 25.1.2014 klo 12 
salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Kontu (Helsingin yliopisto) ja 
kustoksena professori Maili Pörhölä. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.12.2013. 

Oppiaineen pääedustaja, lehtori Riitta Rautio ehdottaa, että MSc Anemone Van Zijln 
musiikkitieteen väitöskirjan Performers’ Emotionsa in Expressive Performance: Sound, 
Movement and Perception tarkastustilaisuus pidetään torstaina 16.1.2014 klo 12 salissa 
S212, ja että vastaväittäjänä toimii professori Eric Clarke (University of Oxford) ja 
kustoksena professori Petri Toiviainen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.12.2013. 

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

 
14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Castiglioni) 
 

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 Ida Castiglionin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Constructing 
intercultural competence in Italian social service and healthcare organizations. 
Pedagogical design, effectiveness research, and alternative visions for promoting 
ethnorelativism hyväksyminen. MA Castiglioni puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
11.11.2013. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MA Castiglionille ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 20).  

 
Tilaisuuden kustoksen, professori Raimo Salokankaan lausunto on liitteenä nro 21.  

 
Professori Stephen Croucherin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 22. 

 
 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Ohinen-Salvén) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FM Maarit Ohinen-Salvén (soveltava kielitiede) 
   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Castiglioni) 
  

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

 
  Tutkintoa on anonut 
   
  MA (väit.) Ida Castiglioni (kulttuurienvälinen viestintä) 
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  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03. 

 
 
 

Jyväskylässä 10. päivänä joulukuuta 2013 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 


