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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 21.5.2015. 
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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: 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. 

 

  Lisäasiat: 

  11 Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu (Koistinen) 

12 Filosofian tohtorin tutkinnon myöntäminen (Koistinen) 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 

 

3.  TIEDOKSI    

 

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. FT, DOSENTTI RISTO NIEMI-PYNTTÄRIN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN  
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Heikki Hanka esittää, 

että FT, dosentti Risto Niemi-Pynttäri otettaisiin kirjallisuuden yliopistonlehtorin 

tehtävään 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

 

Risto Niemi-Pynttäri on väitellyt vuonna 2007 ja hänelle on vuonna 2014 myönnetty 

kirjoittamisen, erityisesti verkkokirjoittamisen dosentin arvo. Niemi-Pynttäri on 

työskennellyt taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa vuodesta 1989 alkaen. 

Hänellä on noin 70 julkaisua ja hän on saanut myös täydentävää rahoitusta 

hankkeilleen. Niemi-Pynttäri on kansallisesti tunnettu verkkopedagogiikan ja 

verkkokirjoittamisen kehittäjä, jonka asiantuntemus hyödyttää koko laitosta. Lisäksi 

Niemi-Pynttärillä on yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä asiantuntijatehtäviä. 

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva 

tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen 

perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 

käytännöllinen perehtyneisyys 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.  
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Johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistonlehtorin 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. 

 

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. 

 

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 dekaani, tarvittaessa 

tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Dekaani on 4.5.2015 tekemällään päätöksellä vapauttanut Niemi-Pynttärin 

opetusnäytteen pitämisestä. Hän on antanut opetusnäytteen dosentin arvon haun 

yhteydessä 9.9.2014 ja hänen opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin arvolauseella 

kiitettävä. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaisesti yliopistonlehtorin tehtävään 

toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee 

kuulla tiedekuntaneuvostoa. 

 

Laitoksen johtajan esitys ja FT, dosentti Risto Niemi-Pynttärin CV ja julkaisuluettelo 

ovat liitteinä nro 1 ja 2. 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan FT, dosentti Risto Niemi-Pynttärin tehtävän 

vakinaistamisesta 1.8.2015 alkaen toistaiseksi nimikkeellä 

kirjallisuuden yliopistonlehtori.   

 

 PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

 

 

5. FT HEIKKI KUUTIN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN 
 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Epp Lauk esittää, että yliopistonlehtori, 

FT Heikki Kuutti otettaisiin viestinnän yliopistotutkijan tehtävään 1.8.2015 alkaen 

toistaiseksi. 

  

Heikki Kuutti on väitellyt journalistiikasta vuonna 1995. Hänen työhistoriansa 

Jyväskylän yliopistossa alkoi vuonna 1996, kun hän toimi lehtorin sijaisena 

viestintätieteiden laitoksella. Vuodesta 2008 lähtien hän on työskennellyt täydentävän 

rahoituksen avulla toteutettujen hankkeiden johtajana ja vastuullisena tutkijana. Kuutin 

tutkimusaiheet ja -kiinnostukset sijoittuvat viestintätieteiden laitoksen tutkimusprofiilin 

ytimeen. Laitoksen yhtenä keskeisenä tutkimuskohteena on journalistiset innovaatiot ja 

viestinnän sääntely sekä etiikka. Kuutti on myös kehittänyt opetuksensa niiden alueiden 

tuntemuksen pohjalta. Parhaillaan hän osallistuu Helsingin Sanomain Säätiön 

rahoittamaan Droonijournalismin tutkimushankkeeseen ja johtaa Kunnallisalan 

Kehittämissäätiön rahoittamaa hanketta ”Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen 

kunnallisissa viranomaisissa”, jotka molemmat jatkuvat 31.3.2016 asti.  
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva 

tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen 

perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 

käytännöllinen perehtyneisyys 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.  

 

Johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistonlehtorin 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. 

 

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. 

 

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 dekaani, tarvittaessa 

tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaisesti yliopistonlehtorin tehtävään 

toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee 

kuulla tiedekuntaneuvostoa. 

 

Laitoksen johtajan esitys ja yliopistonlehtori, FT Heikki Kuutin CV ja julkaisuluettelo 

ovat liitteinä nro 3 ja 4. 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan FT Heikki Kuutin tehtävän vakinaistamisesta 

1.8.2015 alkaen.   

 

 PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

 

 

6. OPISKELIJAVALINNAT 2016 / KANSAINVÄLISTEN MAISTERIOHJELMIEN 

VALINTAPERUSTEET 

 
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijoiden 

valintaperusteista. 

 

Yliopiston rehtori on 2.4.2015 päättänyt vuoden 2016 opiskelijavalintoja koskevista 

yleisistä valintaperusteista. Niiden mukaan tiedekunnan tulee hyväksyä kansainvälisten 

maisteriohjelmien yksityiskohtaiset valintaperusteet 31.5.2015 mennessä, jotta ne 

voidaan julkaista jo kesäkuussa. 

 

Valintaperusteet kansainvälisiin maisteriohjelmiin on valmisteltu kielten, musiikin ja 

viestintätieteiden laitoksilla yleisten valintaperusteiden mukaisesti. Ehdotukset 

valintaperusteiksi ovat liitteenä nro 5. 

 

Yliopistolain muutoksen mukaan vuoden 2016 opiskelijavalinnoissa otetaan käyttöön 

hakijamaksu. Opetushallitus perii muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
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valtion tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen perusteella muuta kuin 

jatkotutkintoa opiskelemaan hakevilta lukukausikohtaisen hakemuksen käsittelymaksun. 

Tämä tulee koskemaan myös kansainvälisiä maisteriohjelmia. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään kansainvälisten maisteriohjelmien valinta-

perusteista vuonna 2016 liitteen nro 5 mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

7. OPINTOJA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ / ETENEMINEN PERUS- TAI 

AINEOPINNOISTA SEURAAVAAN OPINTOKOKONAISUUTEEN 

 
 Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää 

opetussuunnitelmista. 

 

Humanistisessa tiedekunnassa on ollut voimassa opintoja koskeva yleinen määräys, 

jonka mukaan aine- tai syventävien opintojen suorittamiseksi on edeltävästä 

opintokokonaisuudesta saatava vähintään arvolause hyvä (3). Kyseistä määräystä ei ole 

sisällytetty kaikkiin tiedekunnan nykyisiin opetussuunnitelmiin, mutta sitä ei myöskään 

ole kumottu. 

 

Tiedekuntien tulee yliopistolain mukaan järjestää opinnot siten, että tutkinnot ovat 

suoritettavissa tavoiteajassa. Lisäksi tiedekuntien tulee tukea opintojen sujuvaa 

etenemistä. Yliopiston opintotietojärjestelmä ei myöskään tue määräyksen 

noudattamista, vaan opiskelijat ovat useimmiten pystyneet etenemään opinnoissaan 

suorittamaan jo seuraavaa opintokokonaisuutta edeltävän opintokokonaisuuden 

arvosanasta riippumatta. 

  

Nykytilanteessa tiedekunnassa ei ole tarkoituksenmukaista pitää yllä kyseisen 

määräyksen kaltaista opintojen etenemisen estettä.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että opiskelijat voivat edetä opinnoissaan aine- ja 

syventäviin opintoihin edeltävän opintokokonaisuuden 

arvosanasta riippumatta. Todetaan, että päätös astuu heti 

voimaan. 

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

8.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Asunta, Laine-Frigren, Leinonen, Mäkelä) 

 
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 Marita Vos ehdottaa, että FM Laura Asunnan 

yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen The Role, the Goal and the Soul of 

Professional Public Relations – Developing a Holistic Model of PR Professionalism 

esitarkastajina tulisivat toimimaan professori, PhD Catrin Johansson (Mittuniversitetet) 
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ja Associate Professor emeritus, PhD Inger Jensen (Roskilde University). Tutkimuksen 

ohjaajana on toiminut professori Marita Vos.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Tuomas Laine-

Frigrenin yleisen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Searching for the Human Factor: 

Psychology, Power and Ideology in Hungary after 1956 esitarkastajina tulisivat 

toimimaan distinguished visiting professor Csaba Pléh (Central European University, 

Budapest) ja associate professor Greg Eghigian (Penn State University). Tutkimuksen 

ohjaajana on toiminut yliopistotutkija, dosentti Anssi Halmesvirta.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FM Anne Leinosen 

soveltavan kielitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Riittää kun saa selvää – vieras 

aksentti ja S2-puhujan arviointi esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti Johanna 

Vaattovaara (Helsingin yliopisto) ja tutkimuskoordinaattori, FT Lea Nieminen (Agora 

Center). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut tutkijatohtori, FT Riikka Ullakonoja. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FM Paula 

Mäkelän taidehistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Kirkonrakentajasuku Rijf. 

Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun rakennus- ja suunnittelutuotanto sekä toiminta 

kustavilaisen aikakauden Suomessa esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Ville 

Lukkarinen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Henrik Knif (Svenska Litteratursällskapet). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Heikki Hanka.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

   

9. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  
 (Kähmi, Luukkanen-Hirvikoski, Mustonen, Vuorimies) 

 
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 15.10.2014 FM Karoliina Kähmin kirjoittamisen 

väitöskirjakäsikirjoituksen Kirjallisuusterapia skitsofrenian ja muiden psykoosien 

kuntoutuksen tukena esitarkastajiksi dosentti Päivi Kososen (Tampereen yliopisto) ja 

professori Jaakko Erkkilän. Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Kähmille ja 

toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7).  

 

Tiedekunta hyväksyi 28.1.2015 FM Teija Luukkanen-Hirvikosken taidehistorian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Yritysten taidekokoelmat Suomessa. Instituutiokriittinen 

näkökulma elinkeinoelämästä kuvataiteen tukijana esitarkastajiksi intendentti, FT 

Hanne Selkokarin (WSOY:n kirjallisuussäätiö) ja erikoistutkija, YTT Sari Karttusen 

(Cupore). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Luukkanen-Hirvikoskelle ja 

toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9).  

 

Tiedekunta hyväksyi 25.2.2015 FM Sanna Mustosen suomen kielen 

väitöskirjakäsikirjoituksen Käytössä kehittyvä kieli.  Paikan ja tilan ilmausten 

kehittyminen aikuisten ja nuorten suomi toisena kielenä -oppijoiden kirjoitetuissa 
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teksteissä esitarkastajiksi professori Michaela Pörnin (Åbo Akademi) ja 

apulaisprofessori, FT Annekatrin Kaivapalun (Tallinnan yliopisto). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Mustoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 10 ja 11).  

 

Tiedekunta hyväksyi 28.1.2015 FM Heikki Vuorimiehen Suomen historian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Ruotsalaiskoirat ja murhaajat? Suuren Pohjan sodan jälkeen 

Hämeeseen pakkosiirretyt ruotsalaissotilaat ja hämäläiset noin vuoteen 1760 

esitarkastajiksi dosentti Matti Enbusken (Oulun yliopisto) ja dosentti Teemu Keskisarjan 

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

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

vastine on liitteenä nro 14.   

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

10.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN  

 (Caruso, Kähmi, Luukkanen-Hirvikoski, Mustonen) 
 

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 Hannele Dufva ehdottaa, että MA Giuseppe Caruson 

soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjan An emotional framework in foreign 

language pedagogy – facing the postmethod challenge tarkastustilaisuus pidetään 

perjantaina 28. elokuuta 2015 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii 

professori Tim Murphey (Kanda University of International Studies, Tokio) ja 

kustoksena professori Hannele Dufva. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 

myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.4.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että FM Karoliina 

Kähmin kirjoittamisen väitöskirjan Kirjallisuusterapia skitsofrenian ja muiden 

psykoosien kuntoutuksen tukena tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 15. elokuuta 2015 

klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Päivi Kosonen (Tampereen 

yliopisto) ja kustoksena dosentti Risto Niemi-Pynttäri. Lupa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.5.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FM Teija 

Luukkanen-Hirvikosken taidehistorian väitöskirjan Yritysten taidekokoelmat Suomessa. 

Instituutiokriittinen näkökulma elinkeinoelämästä kuvataiteen tukijana 

tarkastustilaisuus pidetään 24. lokakuuta 2015 klo 12 salissa S212, ja että 

vastaväittäjänä toimii erikoistutkija, YTT Sari Karttunen (Cupore) ja kustoksena 

professori Annika Waenerberg. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.5.2015. 
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Oppiaineen pääedustaja, professori Maisa Martin ehdottaa, että FM Sanna Mustosen 

suomen kielen väitöskirjan Käytössä kehittyvä kieli. Paikat ja tilat suomi toisena kielenä 

-oppijoiden teksteissä tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 6. kesäkuuta 2015 klo 12 

salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori, FT Annekatrin Kaivapalu 

(Tallinan yliopisto) ja kustoksena professori Maisa Martin. Lupa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.5.2015. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Koistinen, Lerssi-Lahdenvesi) 

 
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 Aino-Kaisa Koistisen nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan The human question 

in science fiction television. (Re)imagining humanity in Battlestar Galactica, Bionic 

Woman and V hyväksyminen. FM Koistinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 

11.4.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Koistiselle ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15). 

 

Professori Sanna Karkulehdon kustoksen lausunto on liitteenä nro 16. 

Professori Raine Koskimaan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 17. 

 

 

KTM Arja Lerssi-Lahdenveden journalistiikan väitöskirjan Aina jonkun asialla, vai…? 

Sitoutumattomat sanomalehdet yhteiskunnallisina vaikuttajina pääkirjoitussivuillaan 

hyväksyminen. KTM Lerssi-Lahdenvesi puolusti julkisesti väitöskirjaansa 9.5.2015. 

Vastaväittäjän lausunto on toimitettu KTM Lerssi-Lahdenvedelle ja toimitetaan 

oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 18).  

 

Professori Kaarina  Nikusen kustoksen lausunto on liitteenä nro 19 . 

Yliopistotutkija, dosentti Turo Uskalin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 20. 

 

 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin. 
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12. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN 

 (Koistinen, Lerssi-Lahdenvesi) 

  
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 

 

  FM (väit.) Aino-Kaisa Koistinen (nykykulttuurin tutkimus) 

 

  KTM (väit.) Arja Lerssi-Lahdenvesi (journalistiikka) 

  

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00. 

 

 

 

Jyväskylässä 27. päivänä toukokuuta 2015 

 

 

 

Pöytäkirja vakuudeksi 

Puheenjohtaja, dekaani     Minna-Riitta Luukka 

 

 

 

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö  Raija Oikari 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö   Maija Pöyhönen 


