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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. 

 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 4.12.2014. 

 
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston 
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet 
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muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 13 §:n mukaan dekaani toimii 
tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.  

 
 PÄÄTÖS: Todettiin. 

 
 
2. 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. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

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

4. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN BUDJETTI VUODELLE 2015 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu 
päättää tiedekunnan talousarviosta. Humanistisen tiedekunnan budjetti vuodelle 2015 on 
liitteenä nro 1. 

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään humanistisen tiedekunnan talousarvio vuodelle 

2015 liitteen 1 mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
5.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Lerssi-Lahdenvesi, Mattlar, Porkoláb) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) 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 Raimo Salokangas ehdottaa, että KTM Arja Lerssi-
Lahdenveden journalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Aina jonkun asialla, vai…? 
Sitoutumattomat sanomalehdet yhteiskunnallisina vaikuttajina pääkirjoitussivuillaan 
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori emeritus Pertti Suhonen (Tampereen 
yliopisto) ja dosentti Anu Kantola (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Raimo Salokangas.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Raimo Salokangas ehdottaa, että FM Mikko 
Mattlarin journalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen ”Ei mitä hyvänsä rilutusta.” 
Populaarimusiikin tie legitiimiksi kulttuuriksi Helsingin Sanomissa 1950–1982 
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esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Vesa Kurkela (Sibelius-Akatemia) ja 
professori Hannu Salmi (Turun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
professori Raimo Salokangas.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että MA Péter 
Porkolábin hungarologian väitöskirjakäsikirjoituksen A vidéki, falusi élet változása a 
XX. század második felében Magyarországon és Finnországban két falu – Tiszadob és 
Kuusvedenranta – példáján keresztül. Összehasonlító vizsgálat (Maaseudun 
kyläyhteisöjen elämän muuttuminen 1900-luvun toisella puoliskolla Suomessa ja 
Unkarissa – esimerkkitapauksina Tiszadob ja Kuusvedenranta) esitarkastajina tulisivat 
toimimaan professori Ferenc Pozsony (Cluj Napocan Kolozsvár Babes Bolyai  
-yliopisto) ja apulaisprofessori Zsuzsanna Varga (Elte-yliopisto, Budapest). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut Anssi Halmesvirta. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

   
6. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Korpela) 
 

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 27.5.2014 FM Tuija Korpelan yhteisöviestinnän 
väitöskirjakäsikirjoituksen Supply chain communication – a case study to clarify critical 
factors in Metso Paper ltd. esitarkastajiksi professori Jukka Vesalaisen (Vaasan 
yliopisto) ja dosentti, KTT Tuula Mittilän (Turun yliopisto). Esitarkastajien lausunnot 
on toimitettu FM Korpelalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 2 ja 3).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
7.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Jussila, Pennanen) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) 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 Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Petri 
Jussilan Suomen historian väitöskirjan Tilastomies torpparien asialla. Edward 
Gyllingin maatalouspoliittinen ajattelu ja toiminta suurlakon ja sisällissodan välisenä 
aikana tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 27.2.2015 klo 12 salissa H320, ja että 
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vastaväittäjänä toimii akademilektor Ann-Catrin Östman (Åbo Akademi) ja kustoksena 
professori Pirjo Markkola. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.9.2014. 

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Henna-Riikka 
Pennasen yleisen historian väitöskirjan Material, Mental, and Moral Progress: 
American conceptions of civilization in late 19th century studies on ”things Chinese 
and Japanese” tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 7.2.2015 klo 12 salissa H320, ja 
että vastaväittäjänä toimii dosentti Seija Jalagin (Oulun yliopisto) ja kustoksena 
professori Pasi Ihalainen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.11.2014. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
8. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU  
 (Jakonen, Marttila, Nevalainen, Romo-Murphy, Uotila) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat 
tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn 
mukaan (2.3.1) 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. 

 
KM Teppo Jakosen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Knowing matters. How students 
address lack of knowledge in bilingual classroom interaction hyväksyminen. KM 
Jakonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 22.11.2014. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu KM Jakoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
4).  
 
Professori Tarja Nikulan kustoksen lausunto on liitteenä nro 5.  
 
Professori Ari Huhdan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 6. 

 
FM Juuso Marttilan taloushistorian väitöskirjan Työ teollistumisen ja arjen rajapintana. 
Strömforsin ja Ramnäsin rautaruukkiyhteisöt 1880–1950 hyväksyminen. FM Marttila 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 7.11.2014. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Marttilalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7).  
 
Professori Jari Ojalan kustoksen lausunto on liitteenä nro 8.  
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Professori Juha-Antti Lambergin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 9. 
 
FM Pasi Nevalaisen Suomen historian väitöskirjan Virastosta liikeyritys. Posti- ja 
telelaitoksen muutosprosessi 1930–1994 hyväksyminen. FM Nevalainen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 14.11.2014. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Nevalaiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10).  
 
Professori Jari Ojalan kustoksen lausunto on liitteenä nro 11.  
 
Professori Kustaa H. J. Vilkunan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 12. 
 
FL Eila Romo-Murphyn yhteisöviestinnän väitöskirjan Developing disaster 
preparedness education via broadcast media and community involvement 
hyväksyminen. FL Romo-Murphy puolusti julkisesti väitöskirjaansa 29.11.2014. 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Romo-Murphylle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13).  
 
Professori Marita Vosin kustoksen lausunto on liitteenä nro 14. 
 
Professori Epp Laukin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 15.  
 
FM Merja Uotilan Suomen historian väitöskirjan Käsityöläinen kyläyhteisönsä 
jäsenenä. Prosopografinen analyysi Hollolan käsityöläisistä 1810–1840 hyväksyminen. 
FM Uotila puolusti julkisesti väitöskirjaansa 21.11.2014. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FM Uotilalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
16).  
 
Professori Jari Ojalan kustoksen lausunto on liitteenä nro 17.  
 
Professori Kustaa H. J. Vilkunan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 18. 

 
 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  

9. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN  
 (Jakonen, Marttila, Nevalainen, Romo-Murphy, Uotila) 
  

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

 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  KM (väit.) Teppo Jakonen (soveltava kielitiede) 

 
  FM (väit.) Juuso Marttila (taloushistoria) 

 
  FM (väit.) Pasi Nevalainen (Suomen historia) 
   
  FL (väit.) Eila Romo-Murphy (yhteisöviestintä) 
 
  FM (väit.) Merja Uotila (Suomen historia) 
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PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.52. 
 
 
 

Jyväskylässä 10. päivänä joulukuuta 2014 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari  
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen 
 
 
 
 
 
 


