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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 keskiviikkona 16.4.2014.
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Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 13 §:n mukaan dekaani toimii
tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.
PÄÄTÖS:

2.

Todettiin.

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.
Lisäys asiaan:
7 Esitarkastajien määrääminen (Marttila)
PÄÄTÖS:

3.

Hyväksyttiin.

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

4.

PROFESSORIN TEHTÄVÄ, VENÄJÄN KIELI JA KULTTUURI
Vireille 13.11.2012
Rehtori hyväksyi 23.2.2013 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen venäjän kielen
ja kulttuurin professorin tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman
rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen
suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 8/17.9.2013 asialistan liitteenä nro 1.
Venäjän kielen ja kulttuurin professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan
kielten laitokseen.
Venäjän kielen ja kulttuurin professorin tehtävää hakivat 13.5.2013 päättyneen
määräajan kuluessa:
Lassila, Jussi, FT
Leisiö, Larisa, FT, dos.
Lähteenmäki, Mika, FT, dos.
Nikolaenko, Elena, PhD
Postoutenko, Kirill, PhD
Stepanov, Sergey, PhD
Ullakonoja, Riikka, FT
Viimaranta, Johanna, FT
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Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön.
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 27 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamisen kannalta,
käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Venäjän kielen ja kulttuurin professorin tehtävään ei
vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset
ansiot, kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen
perustuvaa opetusta ja ohjausta, näytöt edustamansa tutkimusalan kansallisesta ja kansainvälisestä
yhteistyöstä, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.
Lisäksi otetaan huomioon hakijan menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa,
kansainvälinen tieteellinen työskentely, tieteelliset luottamustehtävät ja muu aktiivisuus
tiedeyhteisön toiminnassa sekä kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 34 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan
tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä
tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta,
osallistua opetuksen kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat
kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten
jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee
antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä
toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan professorin tehtävään otettavalta henkilöltä
edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa
yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja työsuhteen
alkaessa.

Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Pitkänen-Huhta, Dufva ja Oikari,
siht.) valmisteli asiantuntijavalinnan. Dekaani valitsi 21.8.2013 asiantuntijoiksi
professori Ingrid Maierin (Uppsalan yliopisto) ja professori Lea Siilinin (Itä-Suomen
yliopisto) suostumuksensa mukaisesti.
Dekaanin päätös 31.5.2013 asiantuntijamenettelystä oli tiedekuntaneuvoston kokouksen
8/17.9.2013 asialistan liitteenä nro 2.
Asiantuntijat ovat antaneet yhteislausunnon hakijoiden kelpoisuudesta tehtävään.
Lausunto on liitteenä nro 1.
Yliopistoista annetun 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. Venäjän kielen ja kulttuurin professorilla tulee olla venäjän kieltä
sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. Professorin tehtävässä opetuskielinä ovat
venäjä ja suomi. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin
kielellä.
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä.
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Opetusnäyte- ja haastattelutilaisuus järjestettiin 3.4.2014. Dekaani Minna-Riitta Luukka
valitsi opetusnäytettä antamaan FT, dos. Larisa Leisiön ja FT, dos. Mika Lähteenmäen.
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2.
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaisesti hakijoiden ansioiden,
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 3.
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti professorin tehtävään
ottamisesta toistaiseksi tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista
tehtävään tulisi ottaa.
Professorin tehtävään ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori Jyväskylän yliopiston johtosäännön
(11.12.2013) 6 §:n nojalla.
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti hakijoilla on mahdollisuus
esittää kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä tiedekuntaneuvoston esityksestä 14 päivän
kuluessa. Tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä. Rehtori voi tarvittaessa
tehdä haastatteluja ja hankkia muuta lisäselvitystä.

Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202).

5.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

1. Todetaan asiantuntijoiden yhteislausunto.
2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutuilla
hakijoilla on Jyväskylän yliopiston johtosäännön 27 §:n
edellyttämä opetustaito.
3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dos. Mika
Lähteenmäki otetaan professorin tehtävään, venäjän kieli
ja kulttuuri, 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.
4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 6.5.2014
mennessä.

PÄÄTÖS:

1.
2.
3.
4.

Todettiin.
Todettiin.
Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Todettiin.

YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ, ENGLANNIN KIELI
Yliopistonlehtorin tehtävä, englannin kieli, on sijoitettu kielten laitokseen. Tehtävä
täytetään 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.
Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus, tutkimus, opinnäytetöiden ohjaus ja
tarkastaminen, jatko-opintojen ohjaus sekä tutkimusrahoituksen hankkiminen.
Yliopistonlehtorin tehtävään kuuluu opetusta kolmella keskeisellä alueella: 1) kielen
oppiminen ja opettaminen ja/tai diskurssi ja vuorovaikutus, 2) kielen rakenteet, merkitys
ja käyttö, ja 3) viestintätaidot, erityisesti kirjallinen viestintä. Lehtorilta odotetaan
aktiivista tutkimusta jommallakummalla laitoksen painoalalla.
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Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 16.2.2014 päättyneen määräajan
kuluessa:
Deamer, John, PhD
Cardullo, Robert, PhD
Ennser-Kananen, Johanna, MA
Glaxoglou, Kyriaki, PhD
Hahn, Judit, PhD
Höylä, Helena, FT
Jäntti, Saara, FT
Kovacevic, Bojana, MA
Krizsán, Attila, FT
Kytölä, Samu, FT
Kääntä, Leila, FT
Nagy, Peter, M.Ed.
Nweze, Ebere, PhD
Raud, Nina, PhD
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 34 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan
tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä
tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta,
osallistua opetuksen kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat
kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten
jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee
antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä
toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.
Yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin
tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa
opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus,
tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein
osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot.
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja
tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Englannin kielen yliopistonlehtorilla tulee olla
syntyperäisen tai englannin kieltä sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito.
Yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta henkilöltä
edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa
yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei tehtävään valitulla henkilöllä ole näitä
opintoja työsuhteen alkaessa.

Dekaani on hyväksynyt 17.3.2014 tekemällään päätöksellä opetusnäytteiden aiheet. FT
Attila Krizsán on 25.3.2014 kirjallisesti peruuttanut hakemuksensa yliopistonlehtorin
tehtävän hakuun.
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4.
Laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2014
alkaen toistaiseksi on liitteenä nro 5.
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Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi
ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee kuulla
tiedekuntaneuvostoa.

6.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

1. Todetaan hakijat.
2. Keskustellaan englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävän
täyttämisestä laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan
muistion pohjalta.

PÄÄTÖS:

1. Todettiin.
2. Keskusteltiin.

LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU
(Back-Seemer)
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
lisensiaatintutkimukset 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.
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.

Dosentti, FT Maarit Mutta (Turun yliopisto) ja yliopistonlehtori, KT Hannu Niemi
(Oulun yliopisto) esittävät, että FM Susanna Back-Seemerin soveltavan kielitieteen
lisensiaatintutkimus ”Att lära sig språk är ganska helhetsmässigt.” Dialog för lärande
av franska i en yrkeshögskolekontext hyväksyttäisiin. Tutkimuksen ohjaajana on
toiminut FT Marita Härmälä. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Back-Seemerille ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 6).
Professori Ari Huhdan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 7.
PÄÄTÖS:

7.

Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti.

ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Benedek, Jussila, Marttila, Yang)
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 Jukka Louhivuori ehdottaa, että MA Monika
Benedekin musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Developing practical
approaches to teaching harmony at mainstream classical and jazz tertiary music
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education using combined materials selected from baroque period and jazz standard
repertoire esitarkastajina tulisivat toimimaan lehtori, MuT Tuire Kuusi (SibeliusAkatemia) ja Dr. Anthony Branker (Princeton University, USA). Tutkimuksen
ohjaajana on toiminut akatemiatutkija Suvi Saarikallio.
Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Petri
Jussilan Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Tilastomies torpparien asialla.
Edward Gyllingin maatalouspoliittinen ajattelu ja toiminta suurlakon ja sisällissodan
välisenä aikana esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Sakari Heikkinen
(Helsingin yliopisto) ja akademilektor Ann-Catrin Östman (Åbo Akademi).
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Pirjo Markkola.
Oppiaineen pääedustaja, professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, että FM Juuso
Marttilan taloushistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Työ teollistumisen ja arjen
rajapintana. Strömforsin ja Ramnäsin rautaruukkiyhteisöt 1880 - 1950 esitarkastajina
tulisivat toimimaan professori Pertti Haapala (Tampereen yliopisto) ja dosentti Tapio
Bergholm (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Jari
Ojala.
Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että TaM, MA Jing
Yangin taidehistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Crossover and expanding benefit.
Study on two art and education projects esitarkastajina tulisivat toimimaan professori
Qingsheng Zhu (Peking University) ja erikoistutkija, dosentti Sari Karttunen (Cupore).
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.

8.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Sopo)
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
25.2.2014
FL
Elina
Sopon
taidehistorian
väitöskirjakäsikirjoituksen ”Whose memory in Finland shall not pass away.”
Observations on the Russian history of collecting in the Reform period of Alexander II
and its effect on collecting in the Grand Duchy of Finland esitarkastajiksi dosentti, FT
Susanna Petterssonin (Finnish Institute in London) ja dosentti, VTT Kristiina Kalleisen
(Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL Sopolle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9).
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen.

PÄÄTÖS:

Myönnettiin.
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9.

VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Riggs)
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.

Laitoksen johtaja, professori Jari Ojala ehdottaa, että MA Timothy Riggsin yleisen
historian väitöskirjan The Authentic Self: Essays in al-Fārābī and Late Ancient Greek
Philosophy tarkastustilaisuus pidetään keskiviikkona 14.5.2014 klo 12 salissa M103, ja
että vastaväittäjänä toimii Philippe Vallat (Centre National de la Recherche Scientifique)
ja kustoksena dosentti Markku Hokkanen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.12.2013.
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

10. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Laajalahti)
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.

FM Anne Laajalahden puheviestinnän väitöskirjan Vuorovaikutusosaaminen ja sen
kehittyminen tutkijoiden työssä hyväksyminen. FM Laajalahti puolusti julkisesti
väitöskirjaansa 29.3.2014. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Laajalahdelle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10).
Tilaisuuden kustoksen, professori Maarit Valon lausunto on liitteenä nro 11.
Professori Maarit Valon ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 12.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti.
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11. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Häkkinen, Laajalahti)
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

Tutkintoa ovat anoneet
FM (väit.) Teemu Häkkinen (yleinen historia)
FM (väit.) Anne Laajalahti (puheviestintä)
PÄÄTÖS:

Myönnettiin.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Jyväskylässä 22. päivänä huhtikuuta 2014

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani

Minna-Riitta Luukka

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi

Anna-Helena Mero

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö

Raija Oikari

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö

Maija Pöyhönen

