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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 perjantaina 11.9.2015. 

 

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. 

Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, SUOMEN KIELI 
 

  Vireille 16.9.2015 

 

Rehtori on 26.8.2015 tekemällään päätöksellä antanut luvan suomen kielen professorin 

tehtävän täyttöprosessin aloittamiseksi. 

 

Suomen kieli on yksi kielten laitoksen suurimpia oppiaineita ja keskeinen äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajien kouluttaja. Lisäksi oppiaineen tutkimus- ja opetustoiminta on 

osa soveltavan kielentutkimuksen profiloitumisaluetta. Oppiaineessa on kolme 

professuuria. Suomi toisena kielenä -alueeseen erikoistunut professori Martin on 

irtisanoutunut tehtävästään 1.8.2015 alkaen. Suomi toisena kielenä on keskeinen alue 

laitoksen tutkimusprofiilissa ja alueella on käynnissä useita tutkimushankkeita ja 

lukuisia väitöskirjaprojekteja. Jyväskylän yliopisto on tämän tutkimusalueen uranuurtaja 

ja tiedon tarve alalla on jatkuvassa kasvussa.  
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä 

professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana 

toimii dekaani.   

 
Dekaanin 7.9.2015 nimeämä valmisteluryhmä:  

dekaani Minna-Riitta Luukka, pj.  

laitoksen johtaja, professori Anne Pitkänen-Huhta  

professori Jarmo Jantunen 

hallintopäällikkö Raija Oikari, siht. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 

kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 

2). 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan suomen kielen professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta. 

  

PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

  
 

5. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMISEN JA ARVOSTELUN UUDELLEENHARKINTA  

 
Yliopiston johtosäännön mukaan (14 §) tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat 

tarkastajien lausuntojen perusteella. Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden 

käsittelymenettelyn mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai 

varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. 

Hallintoelimen muilla jäsenillä on kuitenkin puheoikeus kokouksessa. 

  

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi ja arvosteli Maarit Vuorisen yhteisöviestinnän 

väitöskirjan Organising Capacity – A Collective Process Leading to Place Branding: 

coordination, co-operation and engagement kokouksessaan 22.4.2015 arvosanalla hyvä. 

Tämän jälkeen kävi ilmi väitöskirjaan kohdistunut epäily hyvän tieteellisen käytännön 

loukkauksesta, josta yliopiston rehtori on suorittanut tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

ohjeistuksen mukaisen selvityksen. Rehtori katsoo päätöksessään, että Vuorinen on 

syyllistynyt väitöskirjassaan vilppiin. 

 

Rehtorin päätöksen (liitteenä nro 1) mukaan tiedekuntaneuvoston tulee arvioida mihin 

toimenpiteisiin se haluaa ryhtyä väitöskirjan hyväksymispäätöksen tai arvostelun 

suhteen. 

 

 Hallintolain 50 § säätää asiavirheen korjaamisesta seuraavasti: 

 

 Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 

 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 

 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 

 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 

 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. 

 

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen 

eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että 

asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan 

tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. 

Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan 

asianosaisen eduksi. 
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Päätös Vuorisen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta on perustunut virheelliseen 

tai puutteelliseen selvitykseen. Vuorinen on väitöskirjassaan ilmoittanut ajatusten ja 

tekstin alkuperän virheellisesti ja puutteellisesti, minkä seurauksena väitöskirjan 

arviointi tarkastajien lausunnoissa on perustunut virheelliseen ja puutteelliseen tietoon. 

Arvosteluhetkellä ei näin ollen ole ollut mahdollista arvioida Vuorisen osaamista 

menetelmien osalta. 
 

 PÄÄTÖSEHDOTUS:  Keskustellaan, onko tarvetta muuttaa väitöskirjaa koskevaa 

päätöstä.  

   

PÄÄTÖS:  1. Tiedekuntaneuvosto päätti keskustelun jälkeen 

äänestysmenettelyllä jättää aloittamatta 

tiedekuntaneuvoston 22.4.2015 tekemän Maarit Vuorisen 

väitöskirjaa Organising Capacity – A Collective Process 

Leading to Place Branding: coordination, co-operation 

and engagement koskevan hyväksymispäätöksen 

poistamisprosessin Hallintolain 50 §:n 1 momentin 

perusteella. Päätös syntyi äänin 6 – 1 (liite nro 2). 

 

  2. Tiedekuntaneuvosto päätti keskustelun jälkeen 

äänestysmenettelyllä arvostella uudelleen Maarit Vuorisen 

väitöskirjan Organising Capacity – A Collective Process 

Leading to Place Branding: coordination, co-operation 

and engagement Hallintolain 50 §:n 1 momentin kohdan 

1) perusteella. Päätös syntyi äänin 7 – 0 (liite nro 3). 

 

  3.  Tiedekuntaneuvosto arvosteli Maarit Vuorisen väitöskirjan 

Organising Capacity – A Collective Process Leading to 

Place Branding: coordination, co-operation and 

engagement arvosanalla välttävä (1) sillä perusteella, että 

väitöskirjan luvattomasti lainattuja osioita ei arvostelussa 

voida ottaa huomioon, jolloin väitöskirja menetelmien 

kuvaamisen osalta on vaillinainen. 

 

 Liitteet 

- rehtorin päätös hyvän tieteellisen käytännön loukkausasiassa 26.8.2015 (liite nro 1) 

- ensimmäinen äänestys (liite nro 2) 

- toinen äänestys (liite nro 3) 

- vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot sekä laitoksen johtajan ehdotus arvosanasta 

(liite nro 4) 

- Vuorisen väitöskirja, kappale 3. Method ja References (sivut 1, 72–108 ja 168–186), 

lainaukset merkitty (liite nro 5) 

- luvattoman lainaamisen pääasiallinen lähde, Laura Asunnan seminaarityö 15.6.2013, 

lainatut kohdat merkitty (liite nro 6) 

- humanistisen tiedekunnan väitöskirjojen arvioinnin kriteerit (liite nro 7) 
 
 
6. OPISKELIJAVALINNAT 2016 / HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT/ ESITYS 

ALOITUSPAIKKOJEN OSITTAISESTA JAKAUTUMISESTA UUDELLEEN 
 

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

esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. 
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Yliopiston hallitus päätti vuoden 2016 opiskelijavalintojen hakukohteista ja otettavien 

opiskelijoiden määrästä kokouksessaan 22.4.2015. Tiedekuntaneuvosto päätti 

esityksestään hallitukselle hakukohteita ja aloituspaikkamääriä koskien kokouksessaan 

18.3.2015. 
 
Valintaväylät muuttuivat aiempien vuosien valintaväylistä ja tiedekunnan hallitukselle 

tekemään esitykseen jäi virhe koskien osaa taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 

valintaväylistä. Aloituspaikkoja jäi puuttumaan kirjallisuuden sekä taidehistorian ja 

taidekasvatuksen hakukohteiden erillisvalintojen valintaväyliltä. Toisaalta tiedekunnan 

hakukohteisiin esitettiin aloituspaikkoja valintaväylälle ”haku korkeakouluopintoja 

suorittaneille”, joka sittemmin on osoittautunut tarpeettomaksi eikä kyseiselle väylälle 

valmistella valintaperusteita. Hallitus päätti tiedekunnan hakukohteista ja 

aloituspaikoista tiedekuntaneuvoston esityksen mukaan. 
 
Valintaväylälle ”haku korkeakouluopintoja suorittaneille” varatut aloituspaikat (20) on 

tarkoituksenmukaista kohdistaa uudelleen taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 

hakukohteiden valintaväylille. Tiedekunnan aloituspaikkojen kokonaismäärä ei muutu. 
 
Tutkintosäännön mukaan (7 §) hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden 

määrästä tiedekunnittain ja koulutusaloittain. Rehtori päättää aloituspaikkojen 

jakautumisesta eri hakukohteisiin tiedekuntaneuvoston esityksestä 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään rehtorille tiedekunnan 2016 aloituspaikkojen (20) 

jakautumista taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 

hakukohteisiin ja valintaväyliin liitteen nro 8 mukaisesti. 

Todetaan, että tiedekunnan aloituspaikkojen kokonaismäärä 

ei kasva. 

 

PÄÄTÖS:  Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

7. VALINTAPERUSTEET 2016  

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

valintaperusteista. 

 

Rehtori on päättänyt opiskelijavalinnan yleisistä valintaperusteista vuoden 2016 

valintoihin 2.4.2015 

(https://www.jyu.fi/hae/tutkinnot/valintaperusteisiin/perusteet2016).  

 

Yleisten valintaperusteiden mukaan opiskelijavalintoja kehitetään vuonna 2016 

1. selvittämällä voidaanko aloituspaikkamäärältään pienistä hakukohteista (alle 15 

aloituspaikkaa) muodostaa laajempia kokonaisuuksia, joissa suuntautuminen 

tapahtuu opintojen aikana.  

2. hyväksymällä yksityiskohtaiset valintaperusteet (pisteytyksen ja hakijalta 

vaadittavien edeltävien opintojen osalta) mahdollisuuksien mukaan useammalle 

vuodelle kerrallaan. 

3. kiinnittämällä huomioita yksityiskohtaisten valintaperusteiden yksinkertaisuuteen, 

yksikäsitteisyyteen ja selkeyteen. 

4. huomioimalla yleisten valintaperusteiden pistesuositus ja alakohtaisesti sovitut 

yhteiset valintaperusteet. 

https://www.jyu.fi/hae/tutkinnot/valintaperusteisiin/perusteet2016
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5. käyttämällä yksityiskohtaisten valintaperusteiden hyväksymisessä yhtenäistä 

esitystapaa. 

6. yhtenäistämällä erillishakujen valintaprosessia yleisissä valintaperusteissa esitetyllä 

tavalla.  

7. tiivistämällä tiedekuntien ja hakijapalveluiden välistä yhteistyötä hakijoiden 

neuvonnassa ja ohjauksessa. 

8. ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön 

asettaman ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen, sähköisten 

hakujärjestelmien ja valtakunnallisten yhteishakujen kehittämisryhmän suositukset 

korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista ja KSHJ-ohjausryhmän asettaman 

KSHJ-asiakaspalveluryhmän (ASPA-ryhmä) linjaukset. 

 

Yliopistolain muutoksen myötä vuonna 2016 yhteishaussa on väylä kandidaatin ja 

maisterin tutkintojen suoritusoikeutta hakeville (entinen ns. päävalinta) sekä väylä 

maisterin tutkinnon suoritusoikeutta hakeville. Erillisvalinnan väyliä tiedekunnassa ovat 

avoimen yliopisto-opintojen perusteella hakevat sekä siirto-opiskelijana opinto-oikeutta 

hakevat. 

 

Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintojen suoritusoikeutta hakevien väylällä 

yliopiston on varattava osa aloituspaikoista ensikertalaisille. Ensikertalaisia ovat 

henkilöt, jotka 

- eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista 

korkeakoulututkintoa tai 

- ottaneet vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 

2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta. 

 

Humanistisen alan valtakunnallisessa tapaamisessa ensikertalaisille varattavien 

paikkojen osuuden on sovittu olevan 70–80 % aloituspaikoista. Muissa hakuväylissä 

paikkoja ei varata ensikertalaisille. 

 

Tiedekunnan yksityiskohtaiset yhteishaun ja erillisvalintojen valintaperusteet on 

valmisteltu yhtenäistä esitystapaa noudattaen laitosten kanssa yhteistyössä. Yhteishaun 

valintaperusteet ovat liitteenä nro 9 ja erillisvalintojen valintaperusteet liitteenä nro 10. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään yhteishaun ja erillisvalintojen vuoden 2016 

valintaperusteet liitteiden nro 9 ja 10 mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

 

 

8. SIIRTYMINEN SAMANTASOISESTA TUTKINTO-OHJELMASTA TOISEEN 

TIEDEKUNNAN SISÄLLÄ / PERIAATTEET 

 
Yliopiston tutkintosäännön (10 §) mukaan tiedekuntaneuvosto päättää periaatteista, joiden 

perusteella opiskelija voi siirtyä samantasoisesta tutkinto-ohjelmasta toiseen tiedekunnan sisällä. 

 

1.8.2015 voimaan astuneen tutkintosäännön mukaan (4 §) yliopiston antama tutkintoon 

johtava koulutus järjestetään kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoon johtavina 

ohjelmina. Tutkintosäännön 10 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää periaatteista, 

joiden perusteella opiskelija voi siirtyä samantasoisesta ohjelmasta toiseen tiedekunnan 

sisällä. Dekaani myöntää opiskelijalle oikeuden siirtyä samantasoisesta ohjelmasta 

toiseen tiedekuntaneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti. Siirtymistä tutkinto-
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ohjelmasta toiseen voi hakea kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, maisterin tutkinto-

ohjelmassa ja tohtorin tutkinto-ohjelmassa. Siirtymisen seurauksena opiskelijan opinto-

oikeus alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa (pääaineessa) lakkaa. Pedagogisten opintojen 

suoritusoikeutta ei voi saada siirtymismenettelyllä. 

 

Siirtymisen edellytyksenä on laitoksen mahdollisuus ottaa ylimääräisiä opiskelijoita. 

Siirtoa hakevalla tulee olla suoritettuna haettavan tutkinto-ohjelman opintoja. 

Journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän tutkinto-ohjelmiin haluavan 

opiskelijan tulee osallistua yhteishaun valintakokeeseen ja valinta tehdään 

valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli muihin tutkinto-ohjelmiin siirtymistä 

haluavia hakijoita on useampia kuin laitoksen on mahdollisuus ottaa, hakijat laitetaan 

järjestykseen haettavan tutkinto-ohjelman suoritettujen opintojen määrän ja arvosanojen 

perusteella. Siirtymistä kandidaatin tai maisterin tutkinto-ohjelmasta toiseen voi hakea 

kerran vuodessa keväällä yhteishaun kanssa samaan aikaan. 

 

Kandidaatin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla suorittanut 

vähintään perusopinnot alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassaan. Opiskelijalla tulee olla 

suoritettuna vähintään perusopinnot haettavasta tutkinto-ohjelmasta. Haettavan tutkinto-

ohjelman perusopinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Mikäli 

opiskelija on saanut sivuaineoikeuden sivuaine- tai valintakokeen kautta hänen ei 

tarvitse osallistua valintakokeeseen uudelleen. 

 

Maisterin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla suorittanut 

haettavasta tutkinto-ohjelmasta vähintään perus- ja aineopinnot. 

 

Tohtorin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee tehdä 

tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma hakemaansa tutkinto-ohjelmaan. 

Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. 

 

Periaatteita on valmisteltu yhteistyössä laitosten kanssa. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään periaatteista koskien siirtymistä samantasoisesta 

tutkinto-ohjelmasta toiseen tiedekunnan sisällä edellä 

mainitulla tavalla. 

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

9. TARKENTAVAT OHJEET SIIRTYMISESTÄ SAMAN ALAN KANDIDAATIN 

TUTKINTO-OHJELMASTA MAISTERIN TUTKINTO-OHJELMAAN  

 
Yliopiston tutkintosäännön (1 §) mukaan tiedekunta voi antaa tarkentavia määräyksiä 

toimivaltaansa kuuluvista asioista. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää yksityiskohtaisista 

valintaperusteista. 

 

Tutkintosäännön mukaan (4 §) yliopiston antama tutkintoon johtava koulutus 

järjestetään kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoon johtavina ohjelmina. 

Valittaessa uusia opiskelijoita suorittamaan perustutkintoa opiskeluoikeus myönnetään 

sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon tai pelkästään alempaan tai 

ylempään korkeakoulututkintoon (9 §). 
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Yhteishaussa valitaan pääosa tiedekunnan uusista opiskelijoista suorittamaan sekä 

alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa. Tällöin ensisijainen tutkintotavoite on 

humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ja sen tultua suoritetuksi 

tutkintotavoitteeksi vaihtuu filosofian maisterin tutkinto. Yhteishaussa tiedekuntaan 

valituista opiskelijoista osalla on jo aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto. Mikäli 

aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on soveltuva tutkinto opintojen jatkamiselle 

suoraan maisterin tutkintoon, ei opiskelijan ole tarkoituksenmukaista suorittaa 

kandidaatin tutkintoa. 

 

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, 16 §) mukaan opiskelijan on 

ylempää korkeakoulututkintoa varten osoitettava saavuttaneensa asetuksen mukainen 

kielitaito sekä suoritettava riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan 

korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Tiedekunnassa viestintä- ja 

kieliopinnot sekä riittävät sivuaineopinnot on määritelty humanististen tieteiden 

kandidaatin opetussuunnitelmassa. 

 

Päätetään seuraavista periaatteista siirtymistä koskien:  

Opiskelija, jolle on myönnetty sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon 

suoritusoikeus tiedekunnassa, voi siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa 

silloin kun hänellä on suoritettuna aiempaan korkeakoulututkintoon sisältyen tai sen 

lisäksi tutkinto-ohjelmansa perus- ja aineopinnot tai vastaavat sekä tutkintoasetuksen 

edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot ja riittävät sivuaineopinnot. 

  

Opiskelija ohjataan henkilökohtaisen opintosuunnitelman valmisteluvaiheessa suoraan 

maisterin tutkintoon ja hän voi hakea siirtymistä suorittamaan maisterin tutkintoa. 

Opiskelija voi suorittaa mahdolliset puuttuvat opinnot maisterin tutkinnon täydentävinä 

opintoina silloin kun niiden määrä ei ylitä 60 opintopistettä. Dekaani päättää opiskelijan 

tavoitetutkinnon muuttamisesta. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Päätös 

tutkintotavoitteen muuttamisesta ilmoitetaan opintotukilautakunnalle tiedoksi. 

 

Periaatteita on valmisteltu yhteistyössä laitosten kanssa. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään periaatteista koskien siirtymistä saman alan 

kandidaatin tutkinto-ohjelmasta maisterin tutkinto-ohjelmaan 

edellä mainitulla tavalla.  

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

10. ERILLISTEN OPINTO-OIKEUKSIEN HAKUMENETTELY JA 

MYÖNTÖPERUSTEET 

 
Yliopiston tutkintosäännön (27 §) mukaan tiedekunnat voivat myöntää erillisiä opiskeluoikeuksia 

sellaisiin opintokokonaisuuksiin, jotka eivät ole tarjolla Jyväskylän yliopiston avoimena yliopisto-

opetuksena. Tämä ei koske yliopistojen välisten sopimusten tai vaihto-ohjelmien perusteella 

myönnettäviä erillisiä opiskeluoikeuksia. Tiedekuntaneuvosto päättää erillisten opiskeluoikeuksien 

hakumenettelystä ja myöntöperusteista. Dekaani myöntää opiskeluoikeuden. 

 

Tiedekunnan koulutustarjonnasta tällä hetkellä on Jyväskylä yliopiston avoimen 

yliopiston tarjonnassa seuraavat opintokokonaisuudet: 

- historian perus- ja aineopinnot 

- englannin kielen perus- ja aineopinnot 

- suomen kielen perus- ja aineopinnot 
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- suomi toisena ja vieraana kielenä perus- ja aineopinnot 

- musiikkiterapian perus- ja aineopinnot 

- kirjallisuuden perus- ja aineopinnot 

- kirjoittamisen perus- ja aineopinnot 

- taidehistorian ja taidekasvatuksen perus- ja aineopinnot 

- museologian perusopinnot 

- viestinnän ja median perusopinnot 

- Intercultural Communcation, minor 

 

Erillisiä opiskeluoikeuksia voidaan tällä hetkellä myöntää muihin tiedekunnan 

opintokokonaisuuksiin. Avoimen yliopiston koulutustarjonnan mahdollisesti muuttuessa 

myös erillisten opiskeluoikeuksien tarjonta muuttuu. 

 

Päätetään erillisten opiskeluoikeuksien myöntöperusteista seuraavasti:  

- perusopintoihin voidaan myöntää erillinen opiskeluoikeus silloin kun opinnot eivät 

ole tarjolla avoimessa yliopistossa ja laitoksella on resursseja ottaa ylimääräisiä 

opiskelijoita 

- aineopintoihin voidaan myöntää erillinen opiskeluoikeus silloin kun opinnot eivät ole 

tarjolla avoimessa yliopistossa ja laitoksella on resursseja ottaa ylimääräisiä 

opiskelijoita. Opiskelijalla tulee olla perusopinnot suoritettuna. 

- syventäviin opintoihin voidaan myöntää opiskeluoikeus silloin kun laitoksella on 

resursseja ottaa ylimääräisiä opiskelijoita. Opiskelijalla tulee olla perus- ja aineopinnot 

suoritettuina. 

Erillinen opiskeluoikeus voidaan tarvittaessa myöntää perus- ja aineopintoihin samaan 

aikaan. Hakiessaan erillistä opiskeluoikeutta espanjan kieleen, italian kieleen, ruotsin 

kieleen, romaaniseen filologiaan, saksan kieleen ja kulttuuriin, venäjän kieleen ja 

kulttuuriin tai musiikkikasvatukseen hakijan on osallistuttava valintakokeeseen. Tällöin 

valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella. Haettaessa perusopintoihin muissa 

oppiaineissa valinta perustuu laitoksen resursseihin, hakijan perusteluihin sekä hakijan 

aiempaan opintotaustaan. Haettaessa aineopintoihin tai syventäviin opintoihin valinta 

perustuu hakijan oppiaineen aiempien opintojen määrään ja arvosanoihin. Kieliaineiden 

syventäviin opintoihin haettaessa valinnassa otetaan huomioon myös hakijan perustelut 

hakemukselle. 

 

Hakuaika erillisten opiskeluoikeuksien saamiseksi on kerran vuodessa keväällä 

yhteishaun kanssa samassa aikataulussa. Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen 

toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) todetaan, että yliopiston myöntäessä 

opiskelijalle rajatun oikeuden suorittaa opintoja yliopistolain 7 §:ssä tarkoitettuina 

avoimina yliopisto-opintoina taikka muutoin erillisinä opintoina ilman 

tutkinnonsuorittamisoikeutta, se saa periä opiskelijalta näistä opinnoista enintään 15 

euroa opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä. Päätetään, että opinnot ovat 

maksullisia ja niistä peritään avoimen yliopiston hinnoittelukäytännön mukaisesti 

opintokokonaisuuksista 10 € / opintopiste ja erillisistä opintojaksoista 15 € / opintopiste. 

Opiskeluoikeus on voimassa kaksi vuotta. 

 

Periaatteita on valmisteltu yhteistyössä laitosten kanssa. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään erillisten opiskeluoikeuksien hakumenettelystä ja 

myöntöperusteista edellä mainitulla tavalla. 

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
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11. SIVUAINEOIKEUKSIEN VALINTAPERUSTEET 

 
Tutkintosäännön (12 §) mukaan yliopistossa on vapaa sivuaineiden opiskeluoikeus lukuun 

ottamatta sellaisia sivuaineita, joihin valittaessa käytetään valinta- tai soveltuvuuskoetta tai joissa 

on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineiden opiskeluoikeutta. 

Silloin kun sivuaineiden opiskeluoikeuksien määrä on rajoitettu, tiedekuntaneuvosto päättää 

sivuaineopintojen suoritusoikeuden hakumenettelystä ja myöntämisperusteista. 

 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 10.6.2015 sivuaineoikeuksien 

valintaperusteista sellaisiin oppiaineisiin, joissa sivuainehaku on heti syyslukukauden 

alussa. Tuolloin päätettiin englannin kielen, espanjan kielen, italian kielen, ruotsin 

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

sekä musiikkikasvatuksen sivuainevalintaperusteista. Kyseisten oppiaineiden 

opiskeluoikeuksien määrä sivuaineena on rajoitettu. 

 

Laitosten kannanottojen mukaan vapaita sivuaineita tiedekunnassa ovat seuraavat: 

- etnologian perusopinnot 

- historian perusopinnot 

- musiikkitieteen perusopinnot 

- museologian perus-, aine- ja syventävät opinnot 

- antiikin kulttuurin opintokokonaisuus ja antiikin kulttuurin perusopinnot 

- Etudes Françaises 

- Deutsche Kulturstudien 

- italian kieli, linja B 

- japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot 

- latinan kielen perus-, aine- ja syventävät opinnot 

- slovakin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot 

 

Liitteessä nro 11 on laitosten perustelut sivuaineoikeuden rajoittamiselle sekä 

ehdotukset rajoitettujen sivuaineiden hakumenettelystä ja myöntöperusteista. 

Viestintätieteiden laitos esittää, että journalistiikkaan ei myönnetä lainkaan 

sivuaineoikeuksia aineopintoihin tai syventäviin opintoihin. 

 

Todetaan, että englannin kielen, espanjan kielen, italian kielen, ruotsin kielen, 

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

musiikkikasvatuksen sivuainevalintaperusteet säilyvät 10.6.2015 päätetyn mukaisina. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään sivuaineoikeuksien hakumenettelyistä ja 

myöntämisperusteista liitteen nro 11 mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

12.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Robbins, Westman) 

 
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. 
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Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että FM Nina Robbinsin 

museologian väitöskirjakäsikirjoituksen Museaalinen poisto. Kaaoksen sanelema 

selviytymiskeino vai hyvän kokoelmanhallinnan päätepiste? esitarkastajina tulisivat 

toimimaan dosentti, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss (Helsingin 

kaupunginmuseo) ja kokoelmahallintajohtaja, FT Riitta Ojanperä (Kansallisgalleria). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Janne Vilkuna.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Raine Koskimaa ehdottaa, että FM Maija-Liisa 

Westmanin nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Teatterikritiikki 

intohimojen näyttämöillä. Tapaus Keskisuomalainen: Teatterikritiikin ulkoasun, 

sisällön ja paradigmojen sekä kriitikon position ja profession muutos 1961–2010 

esitarkastajina tulisivat toimimaan lehtori, YTT Maarit Jaakkola (Tampereen yliopisto) 

ja professori Kimmo Jokinen (Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto). Tutkimuksen 

ohjaajana on toiminut yliopistotutkija Urpo Kovala.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Roitto, Voipio) 

 
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 10.6.2015 FM Matti Roiton yleisen historian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Dissenting Visions – Government, Parliament and the 

Problematic Anglo-American Atomic Collaboration in British Atomic Foreign Policy, 

1945-6 esitarkastajiksi professori Jussi Hanhimäen (Graduate Institute of International 

and Development Studies, Geneve) ja Dr Rhiannon Vickersin (University of Sheffield). 

Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Roitolle ja toimitetaan oheisina 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13).  
 
Tiedekunta hyväksyi 10.6.2015 FM Myry Voipion kirjallisuuden 

väitöskirjakäsikirjoituksen Emansipaation ja ohjailun ristivedossa. Suomalaisen 

tyttökirjallisuuden kehitys 1889–2011 esitarkastajiksi dosentti Päivi Heikkilä-Halttusen 

(Tampereen yliopisto) ja dosentti Kukku Melkaksen (Turun yliopisto). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Voipiolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 14 ja 15).  
  

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 

 
14.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Voipio) 
 

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 
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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, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että FM Myry Voipion 

kirjallisuuden väitöskirjan Emansipaation ja ohjailun ristivedossa. Suomalaisen 

tyttökirjallisuuden kehitys 1889–2011  tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 

20.11.2015 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti, yliopistonlehtori 

Kukku Melkas (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Sanna Karkulehto. Lupa 

väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

16.9.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään dosentti, yliopistonlehtori Kukku Melkas, professori Mikko Keskinen (pj.) ja 

tutkimuskoordinaattori, FT Tarja Pääjoki.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.  

 

 

15. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Jaatinen) 

 
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. 
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FM Päivi-Maria Jaatisen taidehistorian väitöskirjan Rethinking Visual Art Practice in 

Relation to Well-being. A conceptual analysis hyväksyminen. FM Jaatinen puolusti 

julkisesti väitöskirjaansa 21.8.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Jaatiselle 

ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16).  

 

Professori Annika Waenerbergin kustoksen lausunto on liitteenä nro 17. 

Professori Heikki Hangan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 18. 

 

 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

  

16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Jaatinen) 

  
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa on anonut 

 

  FM (väit.) Päivi-Maria Jaatinen (taidehistoria) 

    

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. 

 

 

 

 

Jyväskylässä 16. päivänä syyskuuta 2015 

 

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

 

 


