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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 
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vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse 

laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. 

 

  Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 5.6.2015. 

 

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. 

 

Lisäasiat: 

9   Esitarkastajien määrääminen (Roitto, Turunen) 

11 Väitöstilaisuudesta päättäminen (Jaatinen) 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 

 

3.  TIEDOKSI    

 

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, SUOMEN KIELI 
 

  Vireille 25.2.2015 

 

Rehtori antoi 28.10.2014 tekemällään päätöksellä luvan suomen kielen professorin 

tehtävän täyttämiseen kutsusta haettavaksi julistamatta käyttäen asiantuntijamenettelyä. 

Professorin tehtävään esitettiin kutsuttavaksi FT, dosentti Minna Suni 1.8.2015 alkaen 

toistaiseksi.  

 
Yliopistolain 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta 

silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. 

Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. 

Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä 

lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai 

vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. 

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä 

professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana 

toimii dekaani. Dekaanin tehtävänä on myös valita asiantuntijat professorin tehtävään otettaessa. 
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Kutsumismenettelyä käytettäessä tu lee olla ilmeistä, että tehtävään ei olisi saatavissa 

pätevämpää ja sop ivampaa henkilöä. Kutsuttavaksi ehdotetusta asiantuntijoita pyydetään 

lausumaan, onko kutsuttavaksi esitetty asiantuntijoiden käsityksen mukaan kiistatta tehtävään 

kelpoinen. (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa sekä siihen sisältyvät ohjeet 8.2.2011, liite 2, 

3.2). 

 
Dekaanin 12.1.2015 nimeämä valmisteluryhmä (Minna-Riitta Luukka, pj., Anne 

Pitkänen-Huhta, Jarmo Jantunen ja Raija Oikari, siht.) on valmistellut 

asiantuntijavalinnan. Dekaani on 27.1.2015 tekemällään päätöksellä valinnut suomen 

kielen professuurin täyttöprosessiin asiantuntijoiksi professori Jyrki Kalliokosken 

(Helsingin yliopisto) ja professori emeritus Börje Vähämäen (Toronton yliopisto) 

suostumuksensa mukaisesti. Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. 

 

Molemmat asiantuntijat pitävät FT, dosentti Minna Sunia pätevänä suomen kielen 

professorin tehtävään. 

 

Professori Jyrki Kalliokoski kirjoittaa kuitenkin lausunnossaan, että FT Minna Sunin 

tutkimusansiot eivät täysin vastaa niitä ansioita, joita edellytetään kutsuprofessorilta, 

eikä siis pidä häntä kelpoisena kutsusta toistaiseksi täytettävään suomen kielen 

professorin tehtävään.  

 

Kuultuaan valmisteluryhmää 2.6.2015 dekaani esittää tiedekuntaneuvostolle 

täyttöprosessin keskeyttämistä ja käynnistämistä uudelleen käyttäen julkista 

hakumenettelyä. 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään yliopiston rehtorille, että suomen kielen 

professuurin täyttöprosessi keskeytetään ja käynnistetään 

uudelleen käyttäen julkista hakumenettelyä. 

  

PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

5. FT MARIA LASSILA-MERISALON HAKEMUS DOSENTIN ARVON 

MYÖNTÄMISEKSI 

 

  Vireille 28.1.2015 

 

FT Maria Lassila-Merisalo on jättänyt 7.11.2014 humanistiselle tiedekunnalle 

anomuksen, että hänelle myönnettäisiin kirjoittamisen, erityisesti journalistisen 

kirjoittamisen dosentin arvo. 

 
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon 

henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu 

kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.   

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 

dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on 

tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta 

tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston 

pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. 

(Rehtorin ohje 15.3.2010) 

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 

aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 

väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
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itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 

arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan 

tieteellisestä pätevyydestä. 

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 

otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 

opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 

arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 

 

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 

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. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 

tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 

määrätyllä tavalla.  

 

Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 

kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 

 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 28.1.2015 kirjoittamisen, erityisesti 

journalistisen kirjoittamisen dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Markku Lehtimäen (Itä-

Suomen yliopisto) ja dosentti Maija Töyryn (Aalto-yliopisto) suostumuksensa 

mukaisesti. 

 

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. Molemmat asiantuntijat 

pitävät FT Maria Lassila-Merisaloa tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan 

dosentuuriin. 

 

Dekaani on 7.5.2015 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 26.5.2015. FT Maria 

Lassila-Merisalon opetusnäytteen aihe oli Freelance-toimittajan muuttuva työnkuva. 

Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 3. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

     2. Todetaan, että FT Maria Lassila-Merisalolla on 

yliopistolain (558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Myönnetään FT Maria Lassila-Merisalolle kirjoittamisen, 

erityisesti journalistisen kirjoittamisen dosentin arvo. 
 

 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Valo, 

Dufva, Koskimaa, Ihalainen ja Luukka pitivät FT Maria 

Lassila-Merisaloa tieteellisesti pätevänä haettavana 

olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 

    3. Myönnettiin. 

 
 
6. TUTKINTOSÄÄNTÖ / TIEDEKUNNAN TARKENTAVAT OHJEET 

VÄITÖSKIRJAN ARVOSTELUSSA NOUDATETTAVASTA MENETTELYSTÄ 
 

Yliopiston 1.8.2015 voimaan astuvan tutkintosäännön (1 §) mukaan tiedekunta voi antaa 

tutkintosääntöä tarkentavia määräyksiä toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedekuntaneuvoston 

tehtävänä on yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan arvostella väitöskirjat. 
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Yliopiston uusi tutkintosääntö astuu voimaan 1.8.2015. Tutkintosäännön (23 §) mukaan 

tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan, joka tekee 

tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Tutkintosäännön (25 §) 

mukaan vastaväittäjän/ien tulee antaa väitöskirjasta arviointilausunto, jossa he esittävät 

myös oman esityksensä väitöskirjalle annettavasta arvosanasta tai arvolauseesta. Mikäli 

tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle 

esityksen arvosanasta tai arvolauseesta. Tutkintosäännön mukaan väitöskirjan ohjaaja ei 

saa osallistua väitöskirjan arvosteluun, joten häntä ei voida nimetä 

arviointilautakuntaan. 
 
Wolmar Schildt -instituutin johtoryhmä keskusteli kokouksessaan 18.5.2015 laitosten 

kannanottojen perusteella väitöskirjojen arviointimenettelystä tiedekunnassa. 

Johtoryhmä kannatti arviointilautakunnan käyttöönottoa ja ehdotti, että 

arviointilautakunnassa on vähintään kolme henkilöä, erityistapauksissa lautakunnassa 

voi olla neljä henkilöä. Edelleen johtoryhmä ehdotti, että arviointilautakuntaan nimetään 

aina vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen.  
 
Oppiaineen edustaja arviointilautakunnassa on kustos. Mikäli kustos on väitöskirjan 

ohjaaja, oppiaineen edustaja on oppiaineen pääedustaja. Mikäli kyseessä on edelleen 

väitöskirjan ohjaaja, oppiaineen edustajana arviointilautakunnassa toimii laitoksen 

johtaja tai varajohtaja. Mikäli kaikki edellä mainitut ovat väitöskirjan ohjaajia, 

oppiaineen edustajana arviointilautakunnassa toimii joku muu oppiaineesta. 

Ulkopuolisen jäsenen on tarkoituksenmukaista olla lähitieteenalalta. 

Arviointilautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. Arviointilautakunnan 

puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja. 
 
Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä 

kun päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen 

pääedustaja. 
 

 PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että humanistisessa tiedekunnassa 1.8.2015 alkaen 

väitöskirjan arvostelussa esityksen väitöskirjan arvioinnista 

tekee arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuuluu 

vähintään kolme jäsentä: vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja 

ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiaineen edustaja 

arviointilautakunnassa on kustos. Arviointilautakunnan 

jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. Arviointilautakunnan 

puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja. 
 

Mikäli kustos on väitöskirjan pääohjaaja tai toinen ohjaaja, 

oppiaineen edustaja on oppiaineen pääedustaja. Mikäli 

kyseessä on edelleen väitöskirjan ohjaaja, oppiaineen 

edustajana arviointilautakunnassa toimii laitoksen johtaja tai 

varajohtaja. Mikäli kaikki edellä mainitut ovat väitöskirjan 

ohjaajia, oppiaineen edustajana arviointilautakunnassa toimii 

joku muu oppiaineesta. 
 

Todetaan, että niiden tohtorikoulutettavien, joiden 

väitöstilaisuudesta on päätetty jo ennen 1.8.2015, kohdalla 

ehdotuksen väitöskirjan arvioinnista tekee nykyisen 

käytännön mukaisesti oppiaineen pääedustaja tai, hänen 

ollessa ohjaaja, laitoksen johtaja. 
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 PÄÄTÖS:  Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

7. SIVUAINEOIKEUKSIEN VALINTAPERUSTEET / SYYSKUU 2015 

 
Yliopiston 1.8.2015 voimaan astuvan tutkintosäännön (12 §) mukaan tiedekuntaneuvosto päättää 

sivuaineopintojen suoritusoikeuden hakumenettelystä ja myöntämisperusteista silloin kun 

sivuaineiden opiskeluoikeuksien määrä on rajoitettu. 

 

1.8.2015 voimaan astuvan tutkintosäännön mukaan (12 §) yliopistossa on vapaa 

sivuaineiden opiskeluoikeus lukuun ottamatta sellaisia sivuaineita, joihin valittaessa 

käytetään valinta- tai soveltuvuuskoetta tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa 

sivuaineiden opiskeluoikeutta. 

 

Tarkoituksena on päättää tiedekunnan sivuaineopintojen suoritusoikeuden 

hakumenettelystä ja myöntämisperusteista tiedekuntaneuvoston 16.9.2015 kokouksessa 

samassa yhteydessä kuin vuoden 2016 opiskelijavalintojen valintaperusteista. Eräissä 

oppiaineissa on kuitenkin sivuainehaku jo heti syyslukukauden alussa, jolloin 

opiskelijat voivat aloittaa sivuaineopinnot jo syyslukukaudella. Näiden 

sivuaineopintojen eli englannin kielen, espanjan kielen, italian kielen, ruotsin kielen, 

romaanisen filologian, saksan kielen ja kulttuurin, venäjän kielen ja kulttuurin ja 

musiikkikasvatuksen suoritusoikeuden hakumenettelystä ja myöntämisperusteista 

syyslukukaudella 2015 päätetään nyt. 

 

Ehdotukset hakumenettelystä ja myöntämisperusteista on valmisteltu kielten laitoksella 

kielten osalta ja musiikin laitoksella musiikkikasvatuksen osalta. Musiikin laitoksella ja 

opettajankoulutuslaitoksella on sopimus vastavuoroisista opiskelijoiden 

sivuaineoikeuksista musiikkikasvatuksessa ja perusopetuksen monialaisissa opinnoissa 

siten, että viisi musiikkikasvatuksen opiskelijaa voi saada sivuaineoikeuden 

perusopetuksen monialaisiin opintoihin ja viisi opettajankoulutuslaitoksen opiskelijaa 

musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin vuosittain. Tästä johtuen 

musiikkikasvatuksen sivuaineoikeuden haku syyslukukaudella on avoin vain 

opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille. 

 

Liitteessä nro 4 on kuvattu laitosten ehdotukset edellä mainittujen oppiaineiden 

sivuainevalintaperusteiksi syyslukukaudella 2015. Sivuainevalintaperusteita on 

mahdollista tarkentaa jatkoa varten tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.9.2015. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään englannin kielen, espanjan kielen, italian kielen, 

ruotsin kielen, romaanisen filologian, saksan kielen ja 

kulttuurin, venäjän kielen ja kulttuurin sekä 

musiikkikasvatuksen sivuainevalintaperusteista liitteen nro 4 

mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

8. OPETUSSUUNNITELMAT 2015–2017 / TÄYDENNYS JA KORJAUS 

 
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää 

opetussuunnitelmista. 
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Tiedekunnan opetussuunnitelmasta kaudelle 2015–2017 päätettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 18.3.2015. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos on ehdottanut 

pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuutta (25 op) hyväksyttäväksi 

tiedekunnan opetussuunnitelmaan.  

 

Kielten laitoksen opintojaksoihin KLSY010 Kandidaatin portfolio (5 op) ja KLSY012 

Maisterin portfolio (5 op) on ehdotettu korjauksia kuluvan lukuvuoden kokemusten 

perusteella. Lisäksi opintojakson RUOS203 Sociolingvistik kirjallisuutta on ehdotettu 

korjattavaksi opintojaksoon aiemmin päätetyn kirjan saatavuuskysymysten vuoksi. 

 

Kuvaus pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuudesta (25 op), 

opintojaksojen KLSY010 Kandidaatin portfolio ja KLSY012 Maisterin portfolio uudet 

kuvaukset sekä korjaus opintojakson RUOS203 Sociolingvistik kirjallisuuteen on 

liitteessä nro 5. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään opetussuunnitelman 2015–2017 täydennys ja 

korjaukset liitteen nro 5 mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

9.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN  

 (Lahti, Niemelä, Olkkonen, Roitto, Turunen, Voipio) 

 
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 Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Emmi 

Lahden Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Tietäjiä, taikojia, hautausmaita. 

Taikuus Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla esitarkastajina tulisivat toimimaan 

arkivchef, FD Soili-Maria Olli (Dalarnas folkrörelsearkiv) ja dosentti Seppo Aalto 

(Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Petri Karonen.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Jaakko Erkkilä ehdottaa, että FL Merja Niemelän 

musiikkiterapian väitöskirjakäsikirjoituksen "Lauletaan vaan yhdessä, pojat!”  Musiikki 

ja identiteetti sotaveteraanien musiikkiterapiaprosessissa esitarkastajina tulisivat 

toimimaan professori Heidi Ahonen (Wilfred Lauriel University, Canada) ja professori 

Tuomo Lahdelma. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Jaakko Erkkilä.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että FM Laura Olkkosen 

yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Stakeholder Expectations. Conceptual 

foundations and empirical analysis esitarkastajina tulisivat toimimaan professori 

Oyvind Ihlen (Universitetet i Oslo) ja dosentti Elisa Juholin (Helsingin yliopisto). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Vilma Luoma-aho.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Matti Roiton 

yleisen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Dissenting Visions – Government, 

Parliament and the Problematic Anglo-American Atomic Collaboration in British 

Atomic Foreign Policy, 1945-6 esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Jussi 
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Hanhimäki (Graduate Institute of International and Development Studies, Geneve) ja 

Dr Rhiannon Vickers (University of Sheffield). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut FT 

Satu Matikainen.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, että FM Olli Turusen 

taloushistorian väitöskirjakäsikirjoituksen The Emergence of Intangible Capital: 

Human, Social and Intellectual Capital in the Nineteenth Century German, French and 

British Economic Thought esitarkastajina tulisivat toimimaan professori, VTT Reino 

Hjerppe (VATT) ja tutkimusjohtaja, FT Sulevi Riukulehto (Ruralia-instituutti). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Ilkka Nummela.  

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että FM Myry Voipion 

kirjallisuuden väitöskirjakäsikirjoituksen Emansipaation ja ohjailun ristivedossa. 

Suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitys 1889–2011 esitarkastajina tulisivat toimimaan 

dosentti Päivi Heikkilä-Halttunen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Kukku Melkas 

(Turun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Sanna Karkulehto.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin FL Merja Niemelän esitarkastajaksi professori 

Heidi Ahonen ja valtuutettiin dekaani hyväksymään toinen 

esitarkastaja. Muutoin hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Jaatinen, Paavilainen) 

 
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 27.8.2014 FM Päivi-Maria Jaatisen taidehistorian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Rethinking Visual Arts Practice and Well-being. A 

conceptual analysis esitarkastajiksi dosentti Tutta Palinin (Turun yliopisto) ja 

professori Satu Miettisen (Lapin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM 

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

 

Tiedekunta hyväksyi 25.2.2015 FL Marika Paavilaisen ruotsin kielen 

väitöskäsikirjoituksen Inlärning och behärskning av svenskans verb- och 

adjektivböjning samt negationens placering hos finska grundskoleelever esitarkastajiksi 

professori Hanna Lehti-Eklundin (Helsingin yliopisto) ja PhD Maria Eklund Heinosen 

(Uppsala Universitet). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL Paavilaiselle ja 

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

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
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11.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Jaatinen, Vuorimies) 
 

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 Annika Waenerberg ehdottaa, että FM Päivi-Maria 

Jaatisen taidehistorian väitöskirjan Rethinking Visual Art Practice in Relation to Well-

being. A conceptual analysis tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 21. elokuuta 2015 

klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Tutta Palin (Turun yliopisto) 

ja kustoksena professori Annika Waenerberg. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 

myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.6.2015. 
 

Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Heikki 

Vuorimiehen Suomen historian väitöskirjan Suuren Pohjan sodan jälkeen Hämeeseen 

siirretyt ruotsalaissotilaat noin vuoteen 1760 tarkastustilaisuus pidetään 25. syyskuuta 

2015 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Teemu Keskisarja 

(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Kustaa H. J. Vilkuna. Lupa väitöskirjan 

julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.5.2015. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.  

 

 

12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU  

 (Arjoranta, Karjalainen, Kauppi, Mikola) 

 
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. 

 

YTM Jonne Arjorannan digitaalisen kulttuurin väitöskirjan Real-Time Hermeneutics. 

Meaning-Making in Ludonarrative Digital Games hyväksyminen. YTM Arjoranta 

puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.4.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu YTM 

Arjorannalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10).  

 

Professori Raine Koskimaan kustoksen lausunto on liitteenä nro 11. 
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Professori Heikki Hangan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 12. 

 

FM Reetta Karjalaisen soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjan Saamen kielet 

pääomana monikielisellä Skábmagovat-elokuvafestivaalilla hyväksyminen. FM 

Karjalainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 29.5.2015. Vastaväittäjän lausunto on 

toimitettu FM Karjalaiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 

nro 13).  

 

Professori Sari Pietikäisen kustoksen lausunto on liitteenä nro 14. 

Professori Hannele Dufvan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 15. 

 

FM Teemu Kaupin puheviestinnän väitöskirjan Opettaja kiusattuna. Peruskoulun 

opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta hyväksyminen. FM Kauppi  

puolusti julkisesti väitöskirjaansa 23.5.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 

Kaupille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16).  

 

Yliopistotutkija, dosentti Maili Pörhölän kustoksen lausunto on liitteenä nro 17. 

Professori Maarit Valon ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 18. 

 

FL Jorma Mikolan taidehistorian väitöskirjan Alttarilta alttarille. Alttaritaulumaalaus 

Suomessa autonomia-ajan loppupuolella hyväksyminen. FL Mikola puolusti julkisesti 

väitöskirjaansa 25.4.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Mikolalle ja 

toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19).  

 

Professori Annika Waenerbergin kustoksen lausunto on liitteenä nro 20. 

Professori Heikki Hangan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 21. 

 

 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

  

13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN  

 (Arjoranta, Karjalainen, Kauppi, Mikola) 

  
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 

 

  YTM (väit.) Jonne Arjoranta (digitaalinen kulttuuri) 

  FM (väit.) Reetta Karjalainen (soveltava kielitiede) 

  FM (väit.) Teemu Kauppi (puheviestintä) 

  FL (väit.) Jorma Mikola (taidehistoria) 

   

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.01. 
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Jyväskylässä 10. päivänä kesäkuuta 2015 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 


