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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty 
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mukaan kutsu 
kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja 
vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse 
laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. 
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  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 23.1.2014. 

 
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston 
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet 
muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 14 §:n mukaan dekaani toimii 
tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.  

 
 PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2. KOKOUKSEN SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  

 
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty 
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 4 mukaan 
monijäsenisessä hallintoelimessä 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. Hallintoelin voi 
päättää myös muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja.  

  
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokouksen sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat 

kaudeksi 1.1.2014–31.12.2017. 
 
  PÄÄTÖS:   Kokouksen sihteeriksi valittiin hallintoamanuenssi Anna-

Helena Mero ja pöytäkirjan tarkastajiksi hallintopäällikkö 
Raija Oikari ja opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen 
kaudeksi 1.1.2014-31.12.2017.  

 
 
3. TIEDEKUNTANEUVOSTON JA DEKAANIN TEHTÄVÄT 
 

Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävät on lueteltu Jyväskylän yliopiston 
johtosäännön 13 ja 14 §:ssä (liite nro 1). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan. 
 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

 
 
4. KOKOUS- JA PÄÄTÖSMENETTELY JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOS SA 
 

  Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettely Jyväskylän yliopistossa on 
hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009 (liite nro 2).  

  
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan. 
 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 
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5. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen 
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. 
 

 
6.  TIEDOKSI    

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

 
 
7. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODEL TA 2013 
  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14§ 5mom. mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä 
on hyväksyä tiedekunnan toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin 
toimintakertomus antaa aihetta. 
 
Yliopistopalvelut on pyytänyt tiedekunnan toimintakertomuksen 31.1.2014 mennessä. 
Toimintakertomuksen tulee olla tiivis ja ytimekäs ja keskeistä siinä on yksikön 
itsearviointi toimintavuodelle asettamiensa tavoitteiden saavuttamisesta. 
  
Luonnos tiedekunnan toimintakertomukseksi yliopistopalveluiden ohjeen mukaisesti on 
liitteenä nro 3. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 

  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin pienin muutoksin. 
 
 
8. DELEGOINTIPÄÄTÖS TIEDEKUNTANEUVOSTOLTA DEKAANILLE 

KAUDELLA 1.1.2014–31.12.2017 (väitöskirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten 
tarkastusprosesseihin liittyvät päätökset)  

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä 
väitöskirjojen ja lisensiaattitutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä 
arvostella nämä opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella. 
Tiedekuntaneuvosto voi tilapäisesti siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi 
edellä tarkoitettuja asioita. 
 
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 väitöskirjatöille, myöntää väittelyluvan esitarkastajien lausuntojen 
perusteella, päättää väitöstilaisuudesta sekä arvostella väitöskirjat tarkastajien 
lausuntojen perusteella ja vastaavasti määrätä tarkastajat lisensiaatintutkimuksille sekä 
arvostella lisensiaatintutkimukset tarkastajien lausuntojen perusteella. Erityisesti edellä 
mainittujen päätösten delegointi on perusteltua silloin kun tiedekuntaneuvoston 
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kokousten välillä on pidempi tauko (esimerkiksi kesän aikana) tai kun opinnäytetyön 
tarkastusprosessi on perusteltua saada päätökseen ennen tiedekuntaneuvoston seuraavaa 
kokousta (esimerkiksi joulukuussa). 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Siirretään dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi 

esitarkastajien nimeäminen väitöskirjatöille, väittelyluvan 
myöntäminen, väitöstilaisuudesta päättäminen, väitöskirjan 
arvostelu tarkastajien lausuntojen perusteella sekä 
lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ja 
lisensiaatintutkimuksen arvostelu tarkastajien lausuntojen 
perusteella tilapäisesti tiedekuntaneuvoston kokousrytmiä 
täydentäen silloin kun se tarkastusprosessin kulun kannalta 
on perusteltua. Todetaan, että tiedekuntaneuvoston 
delegointipäätös koskee kautta 1.1.2014 - 31.12.2017. 

 
PÄÄTÖS:    Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
9.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Hytönen, Leino) 
 

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 Kirsi-Maria Hytösen 
etnologian väitöskirjakäsikirjoituksen ”Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten 
muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana 
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori emerita Kaija Heikkinen (Itä-Suomen 
yliopisto) ja professori Kari Teräs (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Pirjo Korkiakangas.  

Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FM Kaisa Leinon 
soveltavan kielitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Digitaalinen lukutaito 
monilukutaidon näkökulmasta. Tietokoneen käytön yhteys lukutaitoon 15-vuotiailla 
suomalaisnuorilla PISA-tutkimuksessa esitarkastajina tulisivat toimimaan professori 
Reijo Kupiainen (Tampereen yliopisto) ja lehtori, FT Anne Pitkänen-Huhta. 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Minna-Riitta Luukka.  

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

 
10. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Laajalahti) 
 

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.  
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Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin 
tehtävässä toimivista tai jonkun yliopistoon palvelussuhteessa olevista tiedekunnan dosenteista.  

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että FM Anne Laajalahden 
puheviestinnän väitöskirjan Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden 
työssä tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 29.3.2014 klo 12 salissa S212, ja että 
vastaväittäjänä toimii dosentti Anu Järvensivu (Tampereen yliopisto) ja kustoksena 
professori Maarit Valo. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.12.2013. 

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

11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (van Zijl) 
 

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. 

 
MSc Anemone van Zijl musiikkitieteen väitöskirjan Performers’ Emotions in Expressive 
Performance: Sound, Movement, and Perception hyväksyminen. MSc Zijl puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 16.1.2014. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MSc Zijl’lle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4).  
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Petri Toiviaisen lausunto on liitteenä nro 5.  

 
Lehtori Riitta Raution ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 6. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti.  
 

  
12. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (van Zijl) 
  

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

 
  Tutkintoa on anonut 
   
  MSc (väit.) Anemone van Zijl (musiikkitiede) 
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  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30. 
 
 

 
Jyväskylässä 28. päivänä tammikuuta 2014 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero   
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 


