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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 20.8.2015. 

 

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. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 

 

3.  TIEDOKSI    

 

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. TIEDEKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TARKISTE 

VUOSILLE 2013–2016 

 

Yliopistopalvelut on pyytänyt tiedekuntien toiminta- ja taloussuunnitelman tarkistetta 

viimeistään 1.9.2015 mennessä. Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä 

dekaanille 10.8.2015 mennessä. 

  

Esitys humanistisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman tarkisteeksi vuosille 

2013–2016 on liitteenä nro 1. 

     

Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toiminta- ja 

taloussuunnitelmasta järjestöjen edustajien kanssa pidettiin 25.8.2015. 

   

 PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 

tarkiste vuosille 2013–2016 liitteen mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

 

 

5. FM SARI OHRASEN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN 

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula esittää, että FM Sari 

Ohranen otettaisiin projektitutkijan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. 
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Sari Ohranen on valmistunut vuonna 2011 filosofian maisteriksi pääaineenaan ruotsin 

kieli. Hän on työskennellyt yliopistossa määräaikaisissa tehtävissä vuodesta 2006 

lähtien ja soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa vuodesta 2011 pääosin Yleiset 

kielitutkinnot -järjestelmässä, mutta myös ulkopuolista rahoitusta saaneissa 

selvityshankkeissa (OPH, TEM). Ohraselle on kertynyt hyvä tietämys kielitaidon 

arvioinnista ja vahva ammattitaito kielitutkintojen tehtävien laatijana ja koostajana sekä 

arvioijien, tehtävänlaatijoiden ja haastattelijoiden kouluttajana. 
 

Lähtökohtana projektitutkijan tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto (Rehtorin päätös 

henkilöstöasioissa sekä siihen liittyvät ohjeet 8.2.2011). 

 

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. 

 

Keskuksen johtaja Tarja Nikulan esitys ja FM Sari Ohrasen CV ja julkaisuluettelo ovat 

liitteinä nro 2 ja 3. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan FM Sari Ohrasen projektitutkijan tehtävän 

vakinaistamisesta 1.1.2016 alkaen.   

 

PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 

 

 

6. FT KARITA MÅRD-MIETTISEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON 

MYÖNTÄMISEKSI 

 

  Vireille 26.8.2015 

 

FT Karita Mård-Miettinen on jättänyt 29.6.2015 humanistiselle tiedekunnalle 

anomuksen, että hänelle myönnettäisiin varhaisen kielikoulutuksen 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 

itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 

arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan 

tieteellisestä pätevyydestä. 
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Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja 

opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että varhaisen kielikoulutuksen dosentuuri on 

tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Heini-Marja Järvinen 

(Turun yliopisto) ja professori emeritus Sauli Takala 

(Jyväskylän yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

  2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

7.  OPISKELIJAVALINNAT 2015 / OIKAISUPYYNTÖ / ENGLANNIN KIELI 

 
Yliopistolain (82 §) mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti 

oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten 

julkistamisesta. Yliopiston johtosäännön (42 §) mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää 

siihen oikaisua asianomaisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta. 

 

Kevään 2015 yhteishaussa englannin kielen opettajankoulutukseen opinto-oikeutta 

hakenut NN on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan 

oikaisupyynnön (liite nro 4). Oikaisupyynnössään N ei yksilöi oman 

valintakoesuorituksensa arviointia, vaan kritisoi valintakoetta epäreiluksi ja aiempina 

vuosina hakeneita suosivaksi. 

 

Tiedekunnan valintamenettelyillä pyritään saamaan tiedekuntaan mahdollisimman 

motivoituneet, lahjakkaat ja alalle sitoutuneet opiskelijat. Todetaan, että englannin 

kielen opettajankoulutuksen hakukohteeseen valittiin 2015 useita uusia ylioppilaita. 

 

NN:n oikaisupyynnön perusteella ei ole aihetta muuttaa valintapäätöstä. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että NN:n oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 

valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 

PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

8.  OPISKELIJAVALINNAT 2015 / OIKAISUPYYNTÖ / JOURNALISTIIKKA 

 
Yliopistolain (82 §) mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti 

oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten 

julkistamisesta. Yliopiston johtosäännön (42 §) mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää 

siihen oikaisua asianomaisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta. 

 

Kevään 2015 yhteishaussa journalistiikkaan opinto-oikeutta hakenut NN on 

määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite 

nro 5). N:n oikaisupyyntö koskee journalistiikan valintakokeen kirjallista osiota, jossa 

hakijan tuli työstää juttuidea, kuvitusidea ja kirjoitustehtävä. Hän esittää, että hänen olisi 

tullut saada omasta, alueellista työttömyyttä ja sen taustaa käsittelevästä vastauksestaan 

enemmän pisteitä. 
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N:n oikaisupyyntö on käsitelty journalistiikan oppiaineessa. N:n tehtävästä saama 

alhainen pistemäärä (2/50) perustuu siihen, että hän on työstänyt tehtävän kolme osiota 

ohi annetusta aineistosta. N:n ehdottama lähdemateriaali, kuvitusehdotus ja tekstinäyte 

eivät pohjaudu tehtävässä annettuun lähdemateriaaliin, joka käsitteli Suomen 

lentokenttien nykytilaa; niiden kannattavuutta, liikennöintiä ja matkustajamäärien 

muutoksia. Tehtävän juttuidean, kuvitusidean sekä kirjoitustehtävän tuli pohjautua 

lähdemateriaaliin. 

 

NN:n oikaisupyynnön perusteella ei ole aihetta muuttaa valintapäätöstä. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että NN:n oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 

valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 

PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

9.  OPISKELIJAVALINNAT 2015 / OIKAISUPYYNTÖ / SUOMEN KIELI 

 
Yliopistolain (82 §) mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti 

oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten 

julkistamisesta. Yliopiston johtosäännön (42 §) mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää 

siihen oikaisua asianomaisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta. 

 

Kevään 2015 yhteishaussa suomen kieleen opinto-oikeutta hakenut NN on määräaikaan 

mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite nro 6). 

Oikaisupyynnössään N epäilee oman vastauksensa tehtävien 1 ja 3 pisteytysten 

oikeellisuutta. 

 

N:n oikaisupyyntö on käsitelty suomen kielen oppiaineessa ja siitä annettu vastine on 

liitteenä (liite nro 7). Tehtävästä 1 N on suoriutunut suhteellisen hyvin (5/9 pistettä). 

Hän on luokitellut sanoja sanaluokkiin, lauseenjäseniin ja semanttisiin rooleihin ja 

käyttänyt monissa yhteyksissä hyödyksi kielitieteellisiä käsitteitä. N ei ole kuitenkaan 

osannut riittävästi perustella ratkaisujaan kieliopillisen analyysin avulla, mikä vähentää 

tehtävästä saatua pistemäärää. Tehtävästä 3 N on suoriutunut heikosti. Hän on päätynyt 

muodostamaan puhenäytteestä uusia lauseita, mikä ei ole tehtävänannon mukaista. 

Tehtävässä N ei ole juurikaan perustellut ratkaisujaan, vaan pelkästään luonnehtinut 

niitä esimerkiksi kielenhuollollisin ja tekstin asiayhteyteen liittyvin perustein. Tämän 

sijaan vastauksessa olisi tullut pohtia mm. verbien asemaa lauseessa, lauseiden 

rakennetta ja rinnastusta. Lisäksi olisi tullut vastata siihen millaisia ongelmia puhutun 

kielen ”lauseiden” jaksotuksessa ilmenee ja miten niitä voidaan analysoida. N:n esille 

tuomaan vastaustilan puutteeseen voidaan todeta, että vastauksille olisi vastauspaperissa 

ollut käytettävissä vielä paperien toinen puoli. 

 

NN:n oikaisupyynnön perusteella ei ole aihetta muuttaa valintapäätöstä. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että NN:n oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 

valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 

PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
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10.  OPISKELIJAVALINNAT 2015 / OIKAISUPYYNTÖ / ERILLISTEN OPINTOJEN 

SUORITUSOIKEUS MUSIIKKIKASVATUKSEEN 

 
Yliopistolain (82 §) mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti 

oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten 

julkistamisesta. Yliopiston johtosäännön (42 §) mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää 

siihen oikaisua asianomaisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta. 

 

Kevään 2015 valinnassa musiikkikasvatuksen aineopintojen erillistä opinto-oikeutta 

hakenut NN on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan 

oikaisupyynnön (liite nro 8). Oikaisupyynnössään N pyytää oikaisemaan häntä 

koskevan kielteisen valintapäätöksen. 

 

N:n oikaisupyyntö on käsitelty musiikkikasvatuksen oppiaineessa. N osallistui 

ainoastaan musiikkikasvatuksen valintakokeen ensimmäiseen osioon. Valintakokeen 

ensimmäisen osion perusteella ei valintapäätöksiä ole kuitenkaan vielä tehty ennen 

toista osiota, joten puhelimitse annettu tieto on koskenut vain osallistumista toiseen 

osioon. N:n ei ollut tarkoituskaan osallistua valintakokeen toiseen osioon, koska hänellä 

on jo opettajan pedagogiset opinnot suoritettuina. Päätös erillisten opintojen 

suoritusoikeudesta tehdään valintakokeen ensimmäisen osion perusteella. N:n 

valintakokeen ensimmäisestä osiosta saama pistemäärä on 30. Valintakoe sisältää useita 

osia ja erityisesti kokeen kitaraosiossa N menestyi vaatimattomasti saaden siitä 2/8 

pistettä. Näin hänen taitonsa keskeisessä musiikkikasvattajan soittimessa on vaatimaton 

ja hänellä tulisi olemaan vaikeuksia saada soittimessa riittävät taidot koulutuksen 

aikana. Musiikkikasvatuksen oppiaineessa joudutaan rajoittamaan opiskelijamääriä 

instrumenttiopetuksessa ja tästä syystä erityisen huolellisesti tarkastellaan 

hyväksyttävien opiskelijoiden taitoja keskeisissä soittimissa. 

 

NN:n oikaisupyynnön perusteella ei ole aihetta muuttaa valintapäätöstä. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että NN:n oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 

valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 

PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

11.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Frigren, Lonkila, Peltola) 

 
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 Pirita 

Frigrenin Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Satamakaupungin yksinäiset 

vaimot. Merimiesten puolisojen asema 1800-luvun suomalaisessa kaupunkiyhteisössä 

esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Kari Teräs (Tampereen yliopisto) ja 

professori Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 

professori Pirjo Markkola.  
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Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että FM Helena Lonkilan 

museologian väitöskirjakäsikirjoituksen Syvällä sydänmaassa – Yrjö Blomstedtin ja 

Victor Sucksdorffin Kainuu esitarkastajina tulisivat toimimaan professori emeritus 

Seppo Knuuttila (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Outi Fingerroos. Tutkimuksen 

ohjaajana on toiminut professori Janne Vilkuna.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Erkki Huovinen ehdottaa, että FM Henna-Riikka 

Peltolan musiikkitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Paint it blue. Emotions experienced 

in relation to nominally sad music esitarkastajina tulisivat toimimaan PhD, Senior 

Lecturer Renee Timmers (University of Sheffield) ja PhD, Associate Professor Nikki 

Rickard (Monash University). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tuomas 

Eerola.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  
 (Jalkanen, Lahti, Potinkara, Virtanen, Ylitalo) 

 
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 17.9.2014 FM Juha Jalkasen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjakäsikirjoituksen Development of pedagogical design in multimodal 

environments for language learning esitarkastajiksi professori Josef Colpaertin 

(Universiteit Antwerpen) ja dosentti Leena Kuuren (Oulun yliopisto). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Jalkaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 9 ja 10).  

 

Tiedekunta hyväksyi 18.3.2015 MA, FM Malgorzata Lahden puheviestinnän 

väitöskirjakäsikirjoituksen Communicating interculturality in the workplace 

esitarkastajiksi professori Fred Dervinin (Helsingin yliopisto) ja professori Leena 

Louhiala-Salmisen (Aalto-yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM 

Lahdelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12).  

 

Tiedekunta hyväksyi 22.4.2015 FM Nika Potinkaran etnologian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Etnisyyden rakentuminen saamelaismuseoiden 

perusnäyttelyissä esitarkastajiksi professori Marja Tuomisen (Lapin yliopisto) ja 

professori Veli-Pekka Lehtolan (Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Potinkaralle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 13 ja 14).  

 

Tiedekunta hyväksyi 22.4.2015 FM Aarni Virtasen Suomen historian 

väitöskirjakäsikirjoituksen ”Toimikaa, älkää odottako.” Vihtori Kosolan puheiden 

muutokset 1929–1936 esitarkastajiksi professori Vesa Vareksen (Turun yliopisto) ja 

akatemiatutkija, FT Esa Ruuskasen (Oulun yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on 

toimitettu FM Virtaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 

nro 15 ja 16).  
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Tiedekunta hyväksyi 22.4.2015 FM Riikka Ylitalon kirjallisuuden 

väitöskirjakäsikirjoituksen Kanoninen kumous. Pentti Saarikosken 1960-luvun lyriikan 

poliittinen runousoppi esitarkastajiksi professori Erkki Seväsen (Itä-Suomen yliopisto) 

ja yliopistonlehtori, FT Anna Hollstenin (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot 

on toimitettu FM Ylitalolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 

nro 17 ja 18).  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

13.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN  

 (Jalkanen, Lahti, Marttinen, Paavilainen, Virtanen, Ylitalo) 
 

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.  

 

Tutkintosäännön (23 §) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan, 

joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Tiedekuntaneuvosto päätti 

kokouksessaan 10.6.2015, 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. 

 

Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun 

päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FM Juha Jalkasen 

soveltavan kielitieteen väitöskirjan Development of pedagogical design in multimodal 

environments for language learning tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 28. 

marraskuuta 2015 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Leena 

Kuure (Oulun yliopisto) ja kustoksena johtaja, FT Peppi Taalas (Kielikeskus). Lupa 

väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

26.8.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään dosentti Leena Kuure, professori Ari Huhta (pj.) ja professori Tarja Nikula.  

 

 

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

Lahden puheviestinnän väitöskirjan Communicating interculturality in the workplace 

tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 24. lokakuuta klo 12 salissa L304, ja että 

vastaväittäjänä toimii professori Fred Dervin (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
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professori Maarit Valo. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.8.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään professori Fred Dervin, yliopistonlehtori Leena Mikkola (pj.) ja 

yliopistonlehtori Marko Siitonen.  

 

 

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

kirjallisuuden väitöskirjan Rajan tiloja. Luonnollisuus, luonnottomuus ja 

epäluonnottomuus 2000-luvun pohjoismaisissa autofiktioissa tarkastustilaisuus pidetään 

lauantaina 19. syyskuuta 2015 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä tulee 

toimimaan professori Mari Hatavara (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori 

Mikko Keskinen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin dekaanin 

päätöksellä 22.6.2015. 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään professori Mari Hatavara, yliopistotutkija Anna Helle (pj.) ja akatemiatutkija 

Tuuli Lähdesmäki.   

 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Åsa Palviainen ehdottaa, että FL Marika 

Paavilaisen ruotsin kielen väitöskirjan Inlärning och behärskning av svenskans verb- 

och adjektivböjning samt negationens placering hos finska grundskoleelever 

tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 26. syyskuuta 2015 klo 12 salissa Agoran 

auditorio 3, ja että vastaväittäjänä toimii professori Hanna Lehti-Eklund (Helsingin 

yliopisto) ja kustoksena professori Åsa Palviainen. Lupa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.6.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Åsa Palviainen ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään professori Hanna Lehti-Eklund, professori Hannele Dufva (pj.) ja dosentti 

Mikko Kuronen. 

 

 

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

Virtasen Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen ”Toimikaa, älkää odottako.” 

Vihtori Kosolan puheiden muutokset 1929–1936  tarkastustilaisuus pidetään 

keskiviikkona 16. joulukuuta 2015 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii 

professori Vesa Vares (Turun yliopisto) ja kustoksena dosentti, yliopistotutkija Heikki 

Roiko-Jokela. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.8.2015.  

 

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

arviointilautakuntaan nimetään professori Vesa Vares, professori Kustaa H. J. Vilkuna 

(pj.) ja dosentti, yliopistotutkija Anssi Halmesvirta.  

 

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että FM Riikka Ylitalon 

kirjallisuuden väitöskirjan Kanoninen kumous. Pentti Saarikosken 1960-luvun lyriikan 

poliittinen runousoppi tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 21. marraskuuta 2015 klo 

12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, FT Anna Hollsten 
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(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Sanna Karkulehto. Lupa väitöskirjan 

julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.8.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään yliopistonlehtori, FT Anna Hollsten, professori Sanna Karkulehto (pj.) ja 

yliopistotutkija Urpo Kovala. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.  

 

 

14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU  

 (Kähmi, Mattlar, Mustonen) 

 
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 Karoliina Kähmin kirjoittamisen väitöskirjan ”Kirjoittaminen on tie minuun, 

minusta sinuun.” Ryhmämuotoinen kirjoittaminen ja metaforien merkitys psykoosia 

sairastavien kirjallisuusterapiassa hyväksyminen. FM Kähmi puolusti julkisesti 

väitöskirjaansa 15.8.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Kähmille ja 

toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19).  

 

Yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttärin kustoksen lausunto on liitteenä nro 20. 

Professori Tuomo Lahdelman ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 21. 

 

FM Mikko Mattlarin journalistiikan väitöskirjan ”Ei mitä hyvänsä rilutusta.” 

Populaarimusiikin tie legitiimiksi kulttuuriksi Helsingin Sanomissa 1950 - 1982 

hyväksyminen. FM Mattlar puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.6.2015. Vastaväittäjän 

lausunto on toimitettu FM Mattlarille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liite nro 22).  

 

Dosentti, yliopistotutkija Turo Uskalin kustoksen lausunto ja ehdotus arvolauseeksi ovat 

liitteinä nro 23 ja 24.  

 

FM Sanna Mustosen suomen kielen väitöskirjan Käytössä kehittyvä kieli. Paikat ja tilat 

suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä hyväksyminen. FM Mustonen puolusti 
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julkisesti väitöskirjaansa 6.6.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Mustoselle 

ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 25).  

 

Professori Maisa Martinin kustoksen lausunto on liitteenä nro 26. 

Professori Kirsi Pakkanen-Kilpiän ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 27. 

 

 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin. 

 

  

15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN  

 (Kähmi, Mattlar, Mustonen) 

  
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 

 

  FM (väit.) Karoliina Kähmi (kirjoittaminen) 

  FM (väit.) Mikko Mattlar (journalistiikka) 

  FM (väit.) Sanna Mustonen (suomen kieli) 

   

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.  

 

 

 

Jyväskylässä 26. päivänä elokuuta 2015 

 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 

 

 


