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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 9.10.2015. 

 

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. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 

 

Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan 

tiedekuntaneuvoston tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei 

tarkasteta tulevassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 

jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi 

valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn ajan. Asian niin vaatiessa pöytäkirjan 

tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. 

 

Pöytäkirjan tarkastajan valinta kokoukseen 14.10.2015. 

  

PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukseen 14.10.2015 pöytäkirjan tarkastaja. 

 

PÄÄTÖS:   Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yliopistotutkija Heli 

Valtonen. 

 

 

3. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen 

mukaan tiedekuntaneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

Pakottavassa tapauksessa tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä 

päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 

  Lisäasia: 

  Asia 12 Väitöstilaisuudesta päättäminen (Roitto) 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 

 

4.  TIEDOKSI    

 

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
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5. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, ETNOLOGIA (Pöysä) 

 

 Vireille 14.10.2015 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää arviointiprosessin 

käynnistämistä dosentti, FT Jyrki Pöysän kelpoisuuden ja tieteellisten ansioiden 

arvioimiseksi neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti.  

 

Dosentti Pöysä otettiin historian ja etnologian laitoksen etnologian yliopistotutkijan 

tehtävään ajalle 1.8.2012–31.7.2016. Tehtävä oli julkisesti haettavana. Tehtävään 

otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, jonka mukaisesti 

määräaikainen tehtävä voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli toiminta 

todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 

Etnologian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 

suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 

opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 

Yliopistotutkija Pöysän tehtävässä painottuvat erityisesti korkeatasoinen tutkimus ja 

tutkimushankkeiden johtaminen, mutta myös opetus, ohjaus ja opetuksen koordinointi. 

  
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 

tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 

perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 

käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 

ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 

poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 

vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 

tavoitteiden mukaisesti.  

 

Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävissä toimivat pätevöityvät 

pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun 

yliopistotutkijan työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli 

hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 

muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 

ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-

alueista. 

 

Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 

tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 

oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 

tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 

koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 

tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 

toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan 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. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopiston tehtävät täytetään 

lähtökohtaisesti noudattaen julkista hakumenettelyä kuitenkin siten, että tehtäviä täytettäessä 

noudatetaan tarkoituksenmukaista menettelyä. Yliopiston käyttöönottaman neliportaisen uramallin 
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tavoitteena on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran 

vaiheesta toiseen.  

 

Arviointi toteutetaan Jyväskylän yliopiston ohjeiden mukaan ulkopuolista arvioitsijaa 

käyttäen. Arvioitsijaksi Ojala esittää professori Helena Ruotsalaa (Turun yliopisto). 

 
Asiantuntijoiden esteellisyydestä sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:iä. Jyväskylän 

yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §:n mukaan dekaani valitsee asiantuntijat.  

 

Arvioitsijalle toimitetaan dosentti Pöysän hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 

tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti Pöysän ansioiden, arvioitsijalausunnon ja 

muiden esille tulevien seikkojen perusteella esittääkö hän Pöysän ottamista tehtävään.  
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 

ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 

 

Laitoksen johtaja Jari Ojalan esitys ja dosentti Jyrki Pöysän CV sekä julkaisuluettelo 

ovat liitteinä nro 1 ja 2. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Keskustellaan dosentti, FT Jyrki Pöysän etnologian 

yliopistotutkijan tehtävän arviointiprosessin 

käynnistämisestä neliportaisen tutkijauramallin mukaisesti. 

    2. Annetaan dekaanille valtuudet ryhtyä mainittuihin toimiin 

Pöysän kelpoisuuden ja ansioiden arvioimiseksi 

asiantuntijamenettelyä käyttäen.    

 

  PÄÄTÖS: 1. Keskusteltiin. 

     2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

6. FM MIKKO MYLLYKOSKEN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN 
 

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Rautio esittää, että yliopistonopettaja, FM Mikko 

Myllykoski otettaisiin musiikin yliopistonopettajan tehtävään 1.1.2016 alkaen 

toistaiseksi. 

  

Mikko Myllykoski on valmistunut vuonna 2004 filosofian maisteriksi pääaineenaan 

musiikkikasvatus. Hän on toiminut musiikin laitoksella vuodesta 2004 alkaen useissa 

määräaikaisissa päätoimisissa virka- ja työsuhteissa. Myllykoski valmistelee parhaillaan 

musiikkikasvatusteknologiaan liittyvää artikkeliväitöskirjaa. Hän on ollut tutkijana EU-

hankkeessa UMSIC (2008–2011), joka käsitteli mobiilia musiikkikasvatusteknologiaa. 

Tällä hetkellä Myllykoski on mukana TEKESin rahoittamassa SmartHand -hankkeessa 

(2015), jossa tutkitaan puettavan musiikkiteknologian käyttösovelluksia. Myllykoskella 

on useita kansainvälisiä julkaisuja ja esiintymisiä kansainvälisissä konferensseissa. Hän 

on myös keskeinen henkilö Suomalaisen musiikkikampuksen oppilaitosten välisessä 

opetusvaihdossa. 

  
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaan yliopistonopettajalta edellytetään soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävässä tarvittava opetustaito, jota arvioitaessa otetaan huomioon 

opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa 

saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. 
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Johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistonopettajan 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. 

 

Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 23.9.2015. FM Myllykosken opetusnäytteen aihe oli 

Uudet elektroniset soittimet ja käyttöliittymät musiikkikasvatuksessa. 

Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 3. 
 

Laitoksen johtajan esitys ja Myllykosken CV, opetusansioiden portfolio sekä 

julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 4 ja 5. 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan FM Mikko Myllykosken tehtävän 

vakinaistamisesta 1.1.2016 alkaen. 

 

  PÄÄTÖS:   Keskusteltiin.   

 

 

7. FT J. TUOMAS HARVIAISEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 

 

Vireille 14.10.2015 

 

FT J. Tuomas Harviainen on jättänyt 22.9.2015 humanistiselle tiedekunnalle 

anomuksen, että hänelle myönnettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti pelien ja 

sosiaalisten tietoverkkojen tutkimuksen 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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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja 

opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti 

pelien ja tietoverkkojen tutkimuksen dosentuuri on 

tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Thorsten Quandt 

(Westfälische Wilhelms-Universität Münster) ja dosentti 

Kim Holmberg (Åbo Akademi) suostumuksensa 

mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

    2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 

  

 

8. LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt humanistisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostolta lausuntoa Minna Grön-Uusitalon hallinto-oikeudelle tekemän 

valituksen johdosta. Minna Grön-Uusitalo haki tiedekunnasta erillistä opinto-oikeutta 

musiikkikasvatuksen aineopintoihin keväällä 2015. Grön-Uusitalolle ei myönnetty 

erillistä opiskeluoikeutta ja hän teki oikaisupyynnön valintapäätöksestä 

tiedekuntaneuvostolle. Tiedekuntaneuvosto totesi 26.8.2015 oikaisupyynnön 

aiheettomaksi eikä muuttanut valintapäätöstä. Grön-Uusitalo on tehnyt 

tiedekuntaneuvoston oikaisupyyntöä koskevasta päätöksestä valituksen (liite nro 6) 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 

Annetaan valitukseen liitteen nro 7 mukainen lausunto. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Annetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen nro 7 

mukainen lausunto. 

 

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:   

9. OPETUSSUUNNITELMAT 2015–2017 / MUUTOKSIA 

 
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää 

opetussuunnitelmista. 

 

Tiedekunnan opetussuunnitelmasta kaudelle 2015–2017 päätettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 18.3.2015.  

 

Kielten laitos on ehdottanut opintojakson SAXS041 Leksikografia poistamista 

opetussuunnitelmasta ja opintojakson KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja 

tutkimus muokkaamista sisällöllisen päällekkäisyyden vuoksi. Lisäksi kielten laitos 

ehdottaa opintojakson KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 

lisäämistä suomen kielen kieliasiantuntijalinjan aineopintojen valinnaisiin 

opintojaksoihin.  
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Viestintätieteiden laitos on ehdottanut muutoksia kahden opintojakson kirjallisuuteen 

aiemmin päätetyn kirjallisuuden saatavuuskysymysten vuoksi. Tarkemmat tiedot 

muutoksista on esitetty liitteessä nro 8. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään opetussuunnitelman 2015–2017 muutokset 

liitteen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

10.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Capdeville) 

 
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 Hannele Dufva ehdottaa, että FM Sophie 

Capdevillen soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjakäsikirjoituksen L’histoire 

du livre saami en Finlande de 1820 à 1920 esitarkastajina tulisivat toimimaan professori 

Håkan Rydvig (University of Bergen) ja tutkija, FT Päivi Maria Pihlaja (Helsingin 

yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Hannele Dufva.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

11. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  
(Asunta, Hedman, Kivistö, Lahti, Laine-Frigren, Leinonen, Linderoos, Mäkelä, Olkkonen, 

Porkoláb, Vörös) 

 
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 27.5.2015 FM Laura Asunnan yhteisöviestinnän 

väitöskirjakäsikirjoituksen The Role, the Goal and the Soul of Professional Public 

Relations – Developing a Holistic Model of PR Professionalism esitarkastajiksi 

professori, PhD Catrin Johanssonin (Mittuniversitetet) ja Associate Professor emeritus, 

PhD Inger Jensenin (Roskilde University). Esitarkastajien lausunto on toimitettu FM 

Asunnalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9).  

 

Tiedekunta hyväksyi 18.3.2015 FM Eerika Hedmanin puheviestinnän 

väitöskirjakäsikirjoituksen Facilitating leadership team communication: From 

challenges to competence esitarkastajiksi tutkimusjohtaja, dosentti Mikko Luoman 

(Vaasan yliopisto) ja tutkimuspäällikkö, FT Anu Sivusen (Aalto-yliopisto). 

Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Hedmanille ja toimitetaan oheisina 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10, 11 ja 12).  
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Tiedekunta hyväksyi 27.8.2014 FM Tapio Kivistön journalistiikan 

väitöskirjakäsikirjoituksen Kohti aikakauslehden ydintä. Suomalainen aikakauslehti, 

lukijan tarpeet ja mediamurros (nimi tarkentunut prosessin aikana) esitarkastajiksi 

professori Jaana Hujasen (Helsingin yliopisto) ja dosentti, VTT Nando Malmelinin 

(Aalto-yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Kivistölle ja toimitetaan 

oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 

 

Tiedekunta hyväksyi 10.6.2015 FM Emmi Lahden Suomen historian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Tietäjiä, taikojia, hautausmaita. Taikuus Suomessa 1700-

luvun jälkipuoliskolla esitarkastajiksi arkivchef, FD Soili-Maria Ollin (Dalarnas 

folkrörelsearkiv) ja dosentti Seppo Aallon (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Lahdelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 15 ja 16). 

 

Tiedekunta hyväksyi 27.5.2015 FM Tuomas Laine-Frigrenin yleisen historian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Searching for the Human Factor: Psychology, Power and 

Ideology in Hungary after 1956 esitarkastajiksi distinguished visiting professor 

Csaba Pléhin (Central European University, Budapest) ja associate professor Greg 

Eghigianin (Penn State University). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Laine-

Frigrenille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 18). 

 

Tiedekunta hyväksyi 27.5.2015 FM Anne Leinosen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjakäsikirjoituksen Riittää kun saa selvää – vieras aksentti ja S2-puhujan 

arviointi esitarkastajiksi dosentti Johanna Vaattovaaran (Helsingin yliopisto) ja 

tutkimuskoordinaattori, FT Lea Niemisen (Agora Center). Esitarkastajien lausunnot on 

toimitettu FM Leinoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 

nro 19 ja 20). 

 

Tiedekunta hyväksyi 22.4.2015 FM Petra Linderoosin saksan kielen ja kulttuurin 

väitöskirjakäsikirjoituksen Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit im finnischen 

Fremdsprachenunterricht (FSU) esitarkastajiksi professori Adelheid Hun (University of 

Luxembourg) ja professori emeritus Sauli Takalan. Esitarkastajien lausunnot on 

toimitettu FM Linderoosille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 

(liitteet nro 21 ja 22). 

 

Tiedekunta hyväksyi 27.5.2015 FM Paula Mäkelän taidehistorian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Kirkonrakentajasuku Rijf. Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun 

rakennus- ja suunnittelutuotanto sekä toiminta kustavilaisen aikakauden Suomessa 

esitarkastajiksi professori Ville Lukkarisen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Henrik 

Knifin (Svenska Litteratursällskapet). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM 

Mäkelälle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 23 ja 24). 

 

Tiedekunta hyväksyi 10.6.2015 FM Laura Olkkosen yhteisöviestinnän 

väitöskirjakäsikirjoituksen Stakeholder Expectations. Conceptual foundations and 

empirical analysis esitarkastajiksi professori Oyvind Ihlenin (Universitetet i Oslo) ja 

dosentti Elisa Juholinin (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu 

FM Olkkoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 25 ja 

26). 

 

Tiedekunta hyväksyi 10.12.2014 MA Péter Porkolábin hungarologian 

väitöskirjakäsikirjoituksen A vidéki, falusi élet változása a XX század második felében 

Magyarországon és Finnországban két falu – Tiszadob és Kuusvedenranta – példáján 
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keresztül. Összehasonlító vizsgálat (Maaseutuelämän muutos 1900-luvun jälkipuolen 

Unkarissa ja Suomessa kahden kylän – Tiszadob ja Kuusvedenranta – esimerkkien 

pohjalta) esitarkastajiksi professori Ferenc Pozsonyn (Cluj Napocan Kolozsvár Babes 

Bolyai -yliopisto) ja apulaisprofessori Zsuzsanna Vargan (Elte-yliopisto, Budapest). 

Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Porkolábille ja toimitetaan oheisina 

käännöksinä tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 27 ja 28). 

 

Tiedekunta hyväksyi 15.10.2014 MA Géza Vörösin hungarologian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Hungarian Secret Police and the Christian Churches 

between 1945 - 1990 esitarkastajiksi professori Sándor Szakályn (Károli Gáspár 

Református Egyetem, Budapest) ja PhD, tutkija Margit Baloghin (Unkarin 

tiedeakatemia, Budapest). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Vörösille ja 

toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 29 ja 30). 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

12.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN  

 (Asunta, Hedman, Laine, Linderoos, Olkkonen, Porkolab, Potinkara, Roitto, Vörös) 
 

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 Marita Vos ehdottaa, että FM Laura Asunnan 

yhteisöviestinnän väitöskirjan The Role, the Goal and the Soul of Professional Public 

Relations – Developing a Holistic Model of PR Professionalism tarkastustilaisuus 

pidetään lauantaina 9. tammikuuta 2016 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä 

toimii Associate Professor, Dr. Inger Jensen (Roskilde University) ja kustoksena 

professori Marita Vos. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.10.2015.  
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Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään Associate Professor, Dr. Inger Jensen, professori Epp Lauk (pj.) ja 

yliopistonlehtori Leena Mikkola. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että FM Eerika Hedmanin 

puheviestinnän väitöskirjan Facilitating leadership team communication 

tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 5. joulukuuta 2015 klo 12 Vanhassa juhlasalissa 

(S212), ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Anu Sivunen (Aalto-yliopisto) ja 

kustoksena professori Maarit Valo. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 

myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.10.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään dosentti Anu Sivunen, yliopistotutkija Maili Pörhölä (pj.) ja yliopistonlehtori 

Marko Siitonen.  

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että KTT Juhani Laineen 

kirjallisuuden väitöskirjan Henkilöhahmon sisäinen konflikti Väinö Linnan romaanissa 

Tuntematon sotilas tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 12. joulukuuta 2015 klo 12 

Vanhassa juhlasalissa (S212), ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Jussi Ojajärvi 

(Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Tuomo Lahdelma. Lupa väitöskirjan 

julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.8.2014. 

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään dosentti Jussi Ojajärvi, professori Tuomo Lahdelma (pj.) ja professori Raine 

Koskimaa.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä ehdottaa, että FM Petra 

Linderoosin saksan kielen ja kulttuurin väitöskirjakäsikirjoituksen Migrationsbedingte 

Mehrsprachigkeit im finnischen Fremdsprachenunterricht (FSU) tarkastustilaisuus 

pidetään lauantaina 19. joulukuuta 2015 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212), ja että 

vastaväittäjänä toimii professori emeritus Sauli Takala ja kustoksena dosentti, 

yliopistonlehtori Katja Mäntylä. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.10.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä ehdottaa, että 

arviointilautakuntaan nimetään professori emeritus Sauli Takala, professori Anne 

Pitkänen-Huhta (pj.) ja professori Minna Suni.  

 

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

yhteisöviestinnän väitöskirjan Stakeholder Expectations. Conceptual foundations and 

empirical analysis tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 28. marraskuuta 2015 klo 12 

salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii professori Oyvind Ihlen (Universitetet i Oslo) 

ja kustoksena prosessori Vilma Luoma-aho. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 

myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.10.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään professori Oyvind Ihlen, dosentti, yliopistotutkija Turo Uskali (pj.) ja 

tutkijatohtori Anne Laajalahti.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että MA Péter 

Porkolábin hungarologian väitöskirjakäsikirjoituksen A vidéki, falusi élet változása a 

XX század második felében Magyarországon és Finnországban két falu – Tiszadob és 
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Kuusvedenranta – példáján keresztül. Összehasonlító vizsgálat (Maaseutuelämän 

muutos 1900-luvun jälkipuolen Unkarissa ja Suomessa kahden kylän – Tiszadob ja 

Kuusvedenranta – esimerkkien pohjalta) tarkastustilaisuus pidetään torstaina 5. 

marraskuuta 2015 klo 12 salissa D 119, ja että vastaväittäjänä toimii professori Ferenc 

Pozsony (Cluj Napocan Kolozsvár Babes Bolyai -yliopisto) ja kustoksena dosentti, 

yliopistotutkija Anssi Halmesvirta. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 

myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.10.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että 

arviointilautakuntaan nimetään professori Ferenc Pozsony, professori Tuomo Lahdelma 

(pj.) ja tutkijatohtori Kristóf Fenyvesi.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Sirpa Tenhunen ehdottaa, että FM Nika Potinkaran 

etnologian väitöskirjan Etnisyyden rakentuminen saamelaismuseoiden perusnäyttelyissä 

tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 11. joulukuuta 2015 klo 12 Vanhassa juhlasalissa 

(S212), ja että vastaväittäjänä toimii professori Veli-Pekka Lehtola (Oulun yliopisto) ja 

kustoksena professori Sirpa Tenhunen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 

myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.8.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja professori Sirpa Tenhunen ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään professori Veli-Pekka Lehtola, professori Jari Ojala (pj.) ja yliopistonlehtori 

Jukka Jouhki.  

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

yleisen historian väitöskirjan Dissenting Visions – Government, Parliament and the 

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

1945-6 tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 28. marraskuuta 2015 klo 12, sali 

ilmoitetaan myöhemmin. Vastaväittäjänä toimii professori Jussi Hanhimäki (Graduate 

Institute of International and Development Studies, Geneve) ja kustoksena professori 

Pertti Ahonen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.9.2015.  

Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että arviointilautakuntaan 

nimetään professori Jussi Hanhimäki, professori Pertti Ahonen (pj.) ja professori Pasi 

Ihalainen. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että MA Géza Vörösin 

hungarologian väitöskirjakäsikirjoituksen Fejezetek a kommunista politikai rendőrség 

egyházi elhárításának történetéből (Sosialistisen Unkarin salaisen poliisin kristillisiin 

kirkkoihin kohdistuneen toiminnan historiaa) tarkastustilaisuus pidetään tiistaina 20. 

lokakuuta 2015 klo 12 salissa F 106, ja että vastaväittäjänä toimii professori Sándor 

Szakály (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest) ja kustoksena professori Tuomo 

Lahdelma. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 14.10.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että 

arviointilautakuntaan nimetään professori Sándor Szakály, tutkijatohtori Petteri 

Laihonen (pj.) ja tutkijatohtori Kristóf Fenyvesi.    

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
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PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Seuraavat kohdat jätettiin 

kuitenkin arviointilautakunnan kokoonpanon osalta pöydälle 

täsmennyksiä varten. Tiedekuntaneuvosto valtuutti dekaanin 

vahvistamaan arviointilautakuntien uudet kokoonpanot 

tehtyjen täsmennysten jälkeen. 
 

1. Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että 

FM Laura Olkkosen yhteisöviestinnän väitöskirjan Stakeholder 

Expectations. Conceptual foundations and empirical analysis 

tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 28. marraskuuta 2015 klo 12 

salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii professori Oyvind Ihlen 

(Universitetet i Oslo) ja kustoksena prosessori Vilma Luoma-aho. 

Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.10.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että 

arviointilautakuntaan nimetään professori Oyvind Ihlen, dosentti, 

yliopistotutkija Turo Uskali (pj.) ja tutkijatohtori Anne Laajalahti.  

 

2. Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, 

että MA Péter Porkolábin hungarologian 

väitöskirjakäsikirjoituksen A vidéki, falusi élet változása a XX 

század második felében Magyarországon és Finnországban két 

falu – Tiszadob és Kuusvedenranta – példáján keresztül. 

Összehasonlító vizsgálat (Maaseutuelämän muutos 1900-luvun 

jälkipuolen Unkarissa ja Suomessa kahden kylän – Tiszadob ja 

Kuusvedenranta – esimerkkien pohjalta) tarkastustilaisuus pidetään 

torstaina 5. marraskuuta 2015 klo 12 salissa D 119, ja että 

vastaväittäjänä toimii professori Ferenc Pozsony (Cluj Napocan 

Kolozsvár Babes Bolyai -yliopisto) ja kustoksena dosentti, 

yliopistotutkija Anssi Halmesvirta. Lupa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

14.10.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että 

arviointilautakuntaan nimetään professori Ferenc Pozsony, 

professori Tuomo Lahdelma (pj.) ja tutkijatohtori Kristóf Fenyvesi.  

 

3. Oppiaineen pääedustaja, professori Sirpa Tenhunen ehdottaa, 

että FM Nika Potinkaran etnologian väitöskirjan Etnisyyden 

rakentuminen saamelaismuseoiden perusnäyttelyissä 

tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 11. joulukuuta 2015 klo 12 

Vanhassa juhlasalissa (S212), ja että vastaväittäjänä toimii 

professori Veli-Pekka Lehtola (Oulun yliopisto) ja kustoksena 

professori Sirpa Tenhunen. Lupa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

26.8.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja professori Sirpa Tenhunen ehdottaa, että 

arviointilautakuntaan nimetään professori Veli-Pekka Lehtola, 

professori Jari Ojala (pj.) ja yliopistonlehtori Jukka Jouhki.  

 

4. Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, 

että MA Géza Vörösin hungarologian väitöskirjakäsikirjoituksen 

Fejezetek a kommunista politikai rendőrség egyházi elhárításának 

történetéből (Sosialistisen Unkarin salaisen poliisin kristillisiin 
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kirkkoihin kohdistuneen toiminnan historiaa) tarkastustilaisuus 

pidetään tiistaina 20. lokakuuta 2015 klo 12 salissa F 106, ja että 

vastaväittäjänä toimii professori Sándor Szakály (Károli Gáspár 

Református Egyetem, Budapest) ja kustoksena professori Tuomo 

Lahdelma. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.10.2015.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että 

arviointilautakuntaan nimetään professori Sándor Szakály, 

tutkijatohtori Petteri Laihonen (pj.) ja tutkijatohtori Kristóf 

Fenyvesi.    

 

 

13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU  

 (Caruso, Marttinen, Paavilainen, Vuorimies) 
 

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. 

 
MA Giuseppe Caruson soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjan An emotional 

framework in foreign language pedagogy. Facing the postmethod challenge 

hyväksyminen. MA Caruso puolusti julkisesti väitöskirjaansa 28.8.2015. Vastaväittäjän 

lausunto on toimitettu MA Carusolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liite nro 31).  
 
Professori Hannele Dufvan kustoksen lausunto on liitteenä nro 32. 

Professori Anne Pitkänen-Huhdan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 33. 
 
FM Heta Marttisen kirjallisuuden väitöskirjan Rajan tiloja. Luonnollisuus, 

luonnottomuus ja epäluonnottomuus 2000-luvun pohjoismaisissa autofiktioissa 

hyväksyminen. FM Heta Marttinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 19.9.2015. 

Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Marttiselle ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 34).  
 
Professori Mikko Keskisen kustoksen lausunto on liitteenä nro 35. 

Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 36. 

 

FL Marika Paavilaisen ruotsin kielen Inlärning och behärskning av svenskans verb- 

och adjektivböjning samt negationens placering hos finska grundskoleelever 

väitöskirjan hyväksyminen. FL Paavilainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
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26.9.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Paavilaiselle ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 37).  
 
Professori Åsa Palviaisen kustoksen lausunto on liitteenä nro 38. 

Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 39. 
 
FM Heikki Vuorimiehen Suomen historian väitöskirjan Suuren Pohjan sodan jälkeen 

Hämeeseen siirretyt ruotsalaissotilaat noin vuoteen 1760 hyväksyminen. FM Vuorimies 

puolusti julkisesti väitöskirjaansa 25.9.2015.  Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 

Vuorimiehelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 40).  
 
Professori Kustaa H. J. Vilkunan kustoksen lausunto on liitteenä nro 41. 

Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 42. 

 

 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

  
14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN  

 (Caruso, Marttinen, Paavilainen, Vuorimies) 
  

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  MA (väit.) Giuseppe Caruso (soveltava kielitiede) 

  FM (väit.) Heta Marttinen (kirjallisuus) 

  FL (väit.) Marika Paavilainen (ruotsin kieli) 

  FM (väit.) Heikki Vuorimies (Suomen historia) 
     
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. 

 

 

Jyväskylässä 14. päivänä lokakuuta 2015 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, yliopistotutkija  Heli Valtonen 


