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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 12.3.2015. 

 

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: 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. 

 

  Lisäasia: 

  10 Väitöstilaisuudesta päättäminen (Arjoranta) 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.   

 

 

3.  TIEDOKSI    

 

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, PUHEVIESTINTÄ  

 

   Vireille 17.9.2014 

 

Rehtori on 18.11.2014 hyväksynyt dekaanin esityksen puheviestinnän professorin 

tehtävän täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi julkisella hakumenettelyllä 

kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman 

rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen 

suunnitelma on liitteenä nro 1. 

 

Puheviestinnän professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 

viestintätieteiden laitokseen.  

 

Puheviestinnän professorin tehtävää hakivat 1.2.2015 päättyneen määräajan kuluessa: 

 

Garrett, Erik, PhD 

Louhiala-Salminen, Leena, FT 

Pörhölä, Maili, FT, dos. 

Siitonen, Marko, FT 

Sivunen, Anu, FT 

Tampere, Kaja, FT 
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Yliopiston johtosäännön 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin 

tehtävään ottamisessa.   

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja 

ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä 

asiantuntijalta. Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla 

ulkomaalaisia, ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava 

huomioon muun ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin 

noudatettava tasapuolisuutta. 

 

Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon 

hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät 

lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 

tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto.  Asiantuntija voi antaa 

myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Luukka, pj., Lauk, Valo, Luoma-aho ja Oikari, 

siht.) on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 20.2.2015 

asiantuntijoiksi professori Pekka Isotaluksen (Tampereen yliopisto) ja professori Randy 

Y. Hirokawan (Havaijin yliopisto, USA) suostumuksensa mukaisesti. 

 

Asiantuntijoille on toimitettu selvitys asiantuntijan kannalta tarpeellisista asiakirjoista, 

tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma ja hakijoiden 

hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan puheviestinnän professorin tehtävän hakijat. 

 2. Todetaan asiantuntijat. 

 

PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 

  2. Todettiin. 

 

  

5. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, JOURNALISTIIKKA  

 

   Vireille 17.9.2014 

 

Rehtori on 18.11.2014 tekemällään päätöksellä hyväksynyt dekaanin esityksen 

journalistiikan professorin tehtävän täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 

julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen ja sitä koskevan 

kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 

mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma on liitteenä nro 2. 

 

Journalistiikan professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 

viestintätieteiden laitokseen. 

 

Journalistiikan professorin tehtävää hakivat 1.2.2015 päättyneen määräajan kuluessa: 

 

Bluehawk, Charles, BA 

Bojkov, Darjan, PhD 

Hetsroni, Amir, PhD 

Hujanen, Jaana, FT, dos. 

Nikunen, Kaarina, YTT, dos. 

Obreja, Cristina, PhD 

Pietiläinen, Jukka, YTT, dos. 
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Sumiala, Johanna, FT 

Titley, Gavan, PhD, dos. 

Töyry, Maija, FT, dos. 

Uskali, Turo, FT, dos. 

Villi, Mikko, FT, dos. 
 

Yliopiston johtosäännön 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin 

tehtävään ottamisessa.   

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja 

ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä 

asiantuntijalta. Tarvittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat, joiden osalta 

toteutetaan asiantuntijamenettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa 

kysymykseen tuleviin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä 

osoittamaan ensi sijassa hakijalta puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan 

ulkopuolelle jäämiseen.  

 

Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla ulkomaalaisia, 

ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon muun 

ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 

tasapuolisuutta. 

 

Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon 

hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät 

lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 

tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto.  Asiantuntija voi antaa 

myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Luukka, pj., Lauk, Valo, Luoma-aho ja Oikari, 

siht.) on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 20.2.2015 

asiantuntijoiksi professori Elena Vartanovan (Moskovan valtionyliopisto) ja professori 

Henrik Örnebringin (Karlstadin yliopisto, Ruotsi) suostumuksensa mukaisesti. 

 

Dekaanin päätös 25.2.2015 journalistiikan professuurin täytön asiantuntijamenettelystä 

on liitteenä nro 3. 

 

Asiantuntijoille on toimitettu selvitys asiantuntijan kannalta tarpeellisista asiakirjoista, 

tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, dekaanin päätös 

asiantuntijamenettelystä ja hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan journalistiikan professorin tehtävän hakijat. 

 2. Todetaan asiantuntijat. 

 

PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

   2. Todettiin. 

 

 

6. OPISKELIJAVALINNAT 2016 / HAKUKOHTEET JA OTETTAVIEN 

OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT 

 
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallitukselle 

esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. 

 

Yliopiston hallitus päättää vuoden 2016 opiskelijavalintojen hakukohteista ja otettavien 

opiskelijoiden määrästä kokouksessaan 22.4.2015. Tiedekunnilta on pyydetty 

ehdotuksia hakukohteiksi ja aloituspaikkamääriksi 31.3.2015 mennessä.  
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Valtakunnallisen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen lainsäädäntö on 

hyväksytty eduskunnassa helmikuun lopussa 2015. Yliopistolaissa määritellään 2016 

opiskelijavalintoja koskien mm. yhteisvalinnasta ja erillisvalinnoista, siirto-

opiskelijoista sekä opiskelupaikkojen varaamisesta ns. ensikertalaisille. 

Valtakunnallinen opintopolku-hakujärjestelmä on ensi kertaa käytössä yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen yhteisvalinnassa keväällä 2015. Vuonna 2016 myös Jyväskylän 

yliopiston erillisvalinnat toteutetaan opintopolku-järjestelmässä.  

 

Säädösmuutokset ja järjestelmämuutos yhdessä aiheuttavat muutoksia aiempiin 

valintaväyliin siten, että yhteisvalinnan valintaväylä säilyy pääsääntöisesti entisellään 

(lukuun ottamatta opiskelupaikkojen varaamista ns. ensikertalaisille), mutta 

erillisvalinnan valintaväyliä säädellään entistä tarkemmin. Valittavien opiskelijoiden 

määrä tulee esittää erikseen jokaiselle valintaväylälle. 

 

Erillisvalinnan valintaväylien muuttuminen entisestä ja valittavien opiskelijoiden 

erilliset aloituspaikkamäärät kullekin valintaväylälle johtavat siihen, että tiedekunnan 

hakukohteiden laskennallinen aloituspaikkamäärä erillisvalinnoissa kasvaa. On 

kuitenkin todennäköistä, että erillisvalinnoissa valittavien opiskelijoiden tosiasiallinen 

määrä säilyy melko samalla tasolla kuin aiempina vuosina.  

 

Humanistisen tiedekunnan aloituspaikkojen määrät päävalinnoissa ja erillisvalinnoissa 

viime vuosina näkyvät liitteessä nro 4. Liitteessä on esitetty myös tiedekunnan 

tutkintotavoitteet. 

 

Tiedekunnan laitoksilta pyydettiin 6.3.2015 mennessä ehdotuksia vuoden 2016 

opiskelijavalintojen hakukohteiksi ja otettavien opiskelijoiden määriksi. Laitosten 

ehdotukset on koottu liitteen nro 5 taulukkoon. Liitteessä nro 4 on esitetty laitosten 

perusteluja sekä muita näkökohtia otettavien opiskelijoiden määristä tehtävää esitystä 

koskien. 

 

Kielten laitos on ehdottanut uutta kansainvälistä maisteriohjelmaa soveltavan 

kielitieteen alueelle. 

 

Aloituspaikkapäätöksen yhteydessä hallitus päättää myös hakukohteiden nimistä. 

Hakukohteiden nimeäminen tulee tehdä siten, että yhteisvalinnassa nimi sisältää 

pääaineen/pääaineryhmän ja mahdollisen tarkenteen (esimerkiksi englannin kieli, 

aineenopettajakoulutus). Erillisvalinnassa hakukohteen nimen tulee sisältää pääaine ja 

mahdollisena tarkenteena haun nimi. Hakukohteiden nimeämiseen on mahdollisesti 

tulossa valtakunnallisia linjauksia ja on tarkoituksenmukaista voida tarkentaa nimiä 

mahdollisten linjausten mukaisesti. 

 

Rehtorin ja tiedekunnan välisessä sopimuksessa tiedekunnan erityistavoitteeksi on 

asetettu profiloituminen, jonka osana tiedekunta kehittää yliopiston strategian 

mukaisesti suurempia kandidaattikoulutuskokonaisuuksia ja vähentää sitä kautta 

hakukohteiden määrää. Mahdollisuuksia hakukohteiden määrän vähentämiseen jo 

vuonna 2016 on tarkasteltu kielten laitoksen osalta, mutta aikataulu siihen on liian 

tiukka. Vuoden 2016 opiskelijavalinnat tehdään kesken opetussuunnitelmakauden. 

Tiedekunta katsoo myös, että uuden valtakunnallisen valintajärjestelmän käytöstä ja sen 

vaikutuksesta hakijakäyttäytymiseen on saatava hiukan kokemusta ennen siirtymistä 

laajempiin hakukohteisiin. 
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään hallitukselle tiedekuntaan 2016 otettavien 

opiskelijoiden määriä liitteen nro 5 taulukon mukaan. 

Ehdotetaan hallitukselle, että tiedekunta varaa 

mahdollisuuden tarkentaa hakukohteiden nimiä mahdollisten 

yhteisten linjausten mukaan. 

 

PÄÄTÖS:  Päätettiin pienin muutoksin. 

 

 

7. OPETUSSUUNNITELMAT 2015–2017  

 
Yliopiston johtosäännön (14 §) 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. 

 

Yliopiston johtoryhmässä on sovittu, että yliopistossa siirrytään yhtenäisiin 

opetussuunnitelmakausiin siten, että kolmivuotiset opetussuunnitelmakaudet alkavat 

kaikissa tiedekunnissa samanaikaisesti ja ensimmäinen yhteinen 

opetussuunnitelmakausi alkaa 2017. Tästä syystä tiedekunnan opetussuunnitelmat 

hyväksytään kahdeksi vuodeksi. 

 

Opetussuunnitelmien valmistelu on aloitettu tiedekunnassa keväällä 2014 ja 27.5.2014 

tiedekuntaneuvosto päätti opetussuunnitelmien 2015–2017 yhteisistä linjauksista.  

Yhteisissä linjauksissa on huomioitu valtioneuvoston asetus tutkinnoista (794/2004), 

yliopiston tutkintosääntö sekä rehtorin päätökset opetussuunnitelmista (4.12.2013 ja 

15.1.2015). Tämän jälkeen opetussuunnitelmia on valmisteltu laitoksilla. Pedagogiset 

johtajat ovat käsitelleet opetussuunnitelmia kokouksissaan 22.1.2015 ja 17.2.2015. 

 

Tiedekuntaneuvoston päättämiin yhteisiin linjauksiin on pedagogisten johtajien 

kokouksessa tehty seuraavat tarkennukset, jotka on otettu huomioon 

opetussuunnitelmissa: 

- humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon edellytettävä sivuaineen vaatimus 

täyttyy myös muun opintokokonaisuuden suorittamisella (jonkin yliopiston tai tiede- tai 

taidekorkeakoulun vahvistamien tutkintovaatimusten mukainen opintokokonaisuus, 

jonka laajuus on vähintään 25 opintopistettä ja josta on kokonaisuusmerkintä) 

- viestintä- ja kieliopintojen vieraasta kielestä edellytetään sekä suullinen että kirjallinen 

taito. 

 

Liitteessä nro 6 on esitetty lista tiedekunnan opetussuunnitelmista. 

Ehdotetut opetussuunnitelmat ovat liitteenä nro 7 liitteen nro 6 luettelon mukaisesti. 

 

Opetussuunnitelmat julkaistaan tiedekunnan verkkosivuilla yhtenäisen mallin 

mukaisesti. Liitteessä nro 7 osa opetussuunnitelmista on jo muokattu yhtenäiseen 

malliin, mutta pääosa kielten laitoksen opetussuunnitelmista tullaan muokkaamaan 

hyväksymisen jälkeen. Teknisiä lisäyksiä ja muokkauksia (mm. koodien päivittäminen, 

oppiaineiden kuvaukset, termien yhtenäistäminen) tehdään myös muihin 

opetussuunnitelmiin. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään opetussuunnitelmista liitteen nro 7 mukaan. 

Todetaan, että opetussuunnitelmia muokataan vielä 
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yhtenäiseen ulkoasuun ja niihin voidaan tehdä teknisiä 

tarkennuksia. 

Päätetään edelleen, että siirtymäkausi nykyisistä 

opetussuunnitelmista uusiin on tarvittaessa 31.7.2016 saakka 

ja sen jälkeen opiskelijakohtaisesti sovittavissa tarpeen 

mukaan. 

 

PÄÄTÖS: Päätettiin kokouksessa sovituin täsmennyksin ja korjauksin. 

 

 

8.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Hedman, Lahti, Marttinen) 

 
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 Maarit Valo ehdottaa, että FM Eerika Hedmanin 

puheviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Facilitating leadership team communication: 

From challenges to competence esitarkastajina tulisivat toimimaan tutkimusjohtaja, 

dosentti Mikko Luoma (Vaasan yliopisto) ja tutkimuspäällikkö, FT Anu Sivunen (Aalto-

yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Maarit Valo.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että MA, FM Malgorzata 

Lahden puheviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Communicating interculturality in 

the workplace esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Fred Dervin (Helsingin 

yliopisto) ja professori Leena Louhiala-Salminen (Aalto-yliopisto). Tutkimuksen 

ohjaajana on toiminut professori Maarit Valo.  

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että FM Heta Marttisen 

kirjallisuuden väitöskirjakäsikirjoituksen Kerrotun kielen ja mielen epäluonnoton 

luonto. Narratologisia luentoja 2000-luvun pohjoismaisista autofiktioista esitarkastajina 

tulisivat toimimaan professori Mari Hatavara (Tampereen yliopisto) ja dosentti, 

yliopistonlehtori Kristina Malmio (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on 

toiminut professori Mikko Keskinen.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

   

9. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  
 (Arjoranta, Karjalainen, Lerssi-Lahdenvesi, Mattlar) 

 
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 12.11.2014 YTM Jonne Arjorannan digitaalisen kulttuurin 

väitöskirjakäsikirjoituksen Real-Time Hermeneutics: Meaning-Making in Ludonarrative 
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Digital Games esitarkastajiksi Associate Professor Espen Aarsethin (Kööpenhaminan 

IT-yliopisto) ja PhD John Wrae Stanleyn (Fachhochschule Köln). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu YTM Arjorannalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 8 ja 9).  

 

Tiedekunta hyväksyi 12.11.2014 FM Reetta Karjalaisen soveltavan kielitieteen (kielten 

laitos) väitöskirjakäsikirjoituksen Kielikäytänteet ja kieli-ideologiat saamen kielten 

arvon ja käytettävyyden rakentajina Skábmagovat-elokuvafestivaaleilla esitarkastajiksi 

professori Veli-Pekka Lehtolan (Oulun yliopisto) ja professori Taru Nordlundin 

(Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Karjalaiselle ja 

toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11).  

 

Tiedekunta hyväksyi 10.12.2014 KTM Arja Lerssi-Lahdenveden journalistiikan 

väitöskirjakäsikirjoituksen Aina jonkun asialla, vai…? Sitoutumattomat sanomalehdet 

yhteiskunnallisina vaikuttajina pääkirjoitussivuillaan esitarkastajiksi professori 

emeritus Pertti Suhosen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Anu Kantolan (Helsingin 

yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu KTM Lerssi-Lahdenvedelle ja 

toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13).  

 

Tiedekunta hyväksyi 10.12.2014 FM Mikko Mattlarin journalistiikan 

väitöskirjakäsikirjoituksen ”Ei mitä hyvänsä rilutusta.” Populaarimusiikin tie 

legitiimiksi kulttuuriksi Helsingin Sanomissa 1950–1982 esitarkastajiksi professori Vesa 

Kurkelan (Sibelius-Akatemia) ja professori Hannu Salmen (Turun yliopisto). 

Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Mattlarille ja toimitetaan oheisina 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15).  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

10.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN  

 (Arjoranta, Benedek, Koistinen, Lerssi-Lahdenvesi) 

  
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 Raine Koskimaa ehdottaa, että YTM Jonne 

Arjorannan digitaalisen kulttuurin väitöskirjan Real-Time Hermeneutics: Meaning-

Making in Ludonarrative Digital Games tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 

24.4.2015 klo 12 salissa A103, ja että vastaväittäjänä toimii Associate Professor Espen 

Aarseth (Kööpenhaminan IT-yliopisto) ja kustoksena professori Raine Koskimaa. Lupa 

väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

18.3.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että MA Mónika 

Benedekin musiikkikasvatuksen väitöskirjan The role of piano improvisation in 



9 

 

teaching harmony, using combined materials selected from the Baroque period and jazz 

standard repertoire: towards a comprehensive approach tarkastustilaisuus pidetään 

lauantaina 28.3.2015 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii Dr. Anthony 

Branker (Princeton University, USA) ja kustoksena dosentti Suvi Saarikallio.  Lupa 

väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

25.2.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Raine Koskimaa ehdottaa, että FM Aino-Kaisa 

Koistisen nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan The human question in science 

fiction television. (Re)imagining humanity in Battlestar Galactica, Bionic Woman and V 

tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 11.4.2015 klo 12 salissa S212, ja että 

vastaväittäjänä toimii Associate Professor Cecilia Åsberg (Linköping Universitet) ja 

kustoksena professori Sanna Karkulehto. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 

myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.1.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että KTM Arja Lerssi-

Lahdenveden journalistiikan väitöskirjan Aina jonkun asialla, vai…? Sitoutumattomat 

sanomalehdet yhteiskunnallisina vaikuttajina pääkirjoitussivuillaan tarkastustilaisuus 

pidetään lauantaina 9.5.2015 klo 12 salissa A103, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti 

Anu Kantola (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Turo Uskali. Lupa väitöskirjan 

julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.3.2015. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Tammelin-Laine) 

 
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 Taina Tammelin-Laineen suomen kielen väitöskirjan Aletaan alusta. Luku- ja 

kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa hyväksyminen. FM Tammelin-

Laine puolusti julkisesti väitöskirjaansa 21.2.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu 

FM Tammelin-Laineelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 

16).  

 

Professori Maisa Martinin kustoksen lausunto on liitteenä nro 17. 
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Professori Anne Pitkänen-Huhdan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 18. 

  

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin. 

 

  

12. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Tammelin-Laine) 

  
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa on anonut 

   

  FM (väit.) Taina Tammelin-Laine (suomen kieli) 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07. 

 

 

 

Jyväskylässä 18. päivänä maaliskuuta 2015 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 

 

 

 

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari  

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen 

 

 

 


