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1. KoKoUKSEN PÄÄTösvnr,r¿.rsuus

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 tiistaina 11'4.2017.

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 puheenjoht ajana.

PAATOS Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. ASIALISTANHYVAKSYMINEN

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.

PAATOS Hyväksyttiin lisäyksellä, että lisäasioina otettiin käsiteltäviksi
asiat: Väitöstilaisuudesta päättäminen (Lahdema, Nissi) ja
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu
(Huovinen).

3. ESITARKASTAJIEN MAARAAMINEN (Heinänen, Rahmani, Tavares Filho)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 {i) mukaan tiedekuntaneuvosto määraä
väitöskirjakäsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon
suorittaneita ja joilla on riittävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia
esitarkastajana. Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta.
Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta.
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista
tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että YTL Hannu
Heinäsen filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen Henkilön psykiatria: Psykiatrían
dialektisen filosofian kuvaus esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti Nora
Håimäläinen (Helsingin yliopisto / Swedish Collegium of Advanced Study) ja dosentti
Hannes Nykänen 1,A,Uo Rtaaemi). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Mikko
Yrjönsuuri.

Oppiaineen pääedustaja, professori Stephen Croucher ehdottaa, että MA Diyako
Rahmanin kulttuurinvälisen viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Minorities'
communication apprehension and conflict: An investígation of Kurds ín lran and
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Malays in Singapore esitarkastajina tulisivat toimimaan associate professor, PhD Todd
Sandel (University of Macau) ja professor emeritus Jerry Sandel (University of New
Haven). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Stephen Croucher.

Oppiaineen pääedustaja, professori Raine Koskimaa ehdottaa, ettà FM Sergio Tavares
Filhon digitaalisen kulttuurin väitöskirjakäsikirjoituksen Paramedia: thresholds of the
social text esitarkastajina tulisivat toimimaan professor Leonardo Flores (University of
Puerto Rico) ja associate professor Rui Torres (University Femando Pessoa).
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Raine Koskimaa.

PAATOSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotusten mukaisesti.

pÄÄföS: Hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

4. VÀ.ITTELYLUvAN MYöNTÄMINEN (Lahdelma, Lebaka, Nissi)

Yliopiston tutkintosäännön (22 $) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden
(humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa
tehtävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa
ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä.
Esitarkastajan ehdotus luvan myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 $) mukaan
väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan
myöntää tiedekuntaneuvosto.

Humanistinen tiedekunta hyväksyi 14.9.2016 FM Imre Lahdelman musiikkitieteen
väitöskirjakäsikirjoituksen At the Interface Between Sensation and Emotíon: Perceived

Qualities of Single Chords esitarkastajiksi professori Justín Londonin (Carleton
College, USA) ja senior lecturer Marcus Pearcen (University of London). Senior
lecturer Pearce ehdotti 22.12.20ï6 saapuneessa lausunnossaan väitösluvan myöntämistä,
mutta professori London l.lI.2016 saapuneessa lausunnossaan ei. Dekaanin päätöksellä
l0.l.20ll kolmanneksi esitarkastajaksi nimettiin professori Nicola Dibben (University
of Sheffield). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Lahdelmalle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston j äsenille (lííte nro I).

Tiedekunta hyväksyi 25.I.2017 PhD Edward Lebakan musiikkikasvatuksen
väitöskirjakäsikirjoituksen Transmission Processes of Indigenous Pedi Music
esitarkastajiksi PhD Timothy Njooran (Kenyatta University) ja PhD Robert
Chanunkhan (Malawi University of Science and Technology). Esitarkastajien lausunnot
on toimitettu PhD Lebakalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenllle (liite
nro 2).

Tiedekunta hyväksyi 22.2.2017 FM Kaísa Níssin etnologian väitöskirjakäsikirjoituksen
Kahden kulttuurin kuvia. Etnologinen tutkimus suomalaisnaisten ja muslimimiesten
liitoista Suomessa esitarkastajiksi akatemiatutkija, FT Anna Rastaan (Tampereen
yliopisto) ja tutkimusjohtaja, FT Elli Heikkilän (Siirtolaisuusinstituutti). Esitarkastajien
lausunnot on toimitettu FM Nissille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 3).

LIITTEET:

1. Esitarkastajien lausunnot/Imre Lahdelma (asia 4/liite 1)
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2. Esitarkastajien lausunnot/Edward Lebaka (asia 4lläte 2)
3. Esitarkastajien lausunnot/Kaisa Nissi (asia 4/liite 3)

PAATOSEHDOTUS Myönnetään väittelyluvat esitarkastajien lausuntojen
perusteella.

PAATOS Myönnettiin väittelyluvat.

vÄITÖSULAISUUDESTA pÄÄrrÄUINEN (Kortetmäki, Pursiainen, Lahdelma, Nissi)

Yliopiston tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen
tarkastustilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori
tai tohtorin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittãjän/jien päätoimen
on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä.
Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautukscnsa vastaväittäjärVjien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto mäåirää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäj¿Vt tiedekunnan
väittelyohjeisiin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään
Jyväskylän yliopiston väitöskäytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin.

Tutkintosäännön (23 $) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan,
joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Humanistis-
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 22.2.2017, että
tiedekunnassa väitöskirjan arvostelussa esityksen väitöskirjan arvioinnista tekee
arviointilautakunta. Awiointilautakuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä: vastaväittäjä,
oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiainetta edustaa arviointilautakunnassa
oppiaineen pääedustaja tai hänen ehdottamansa laitoksen edustaja. Arviointilautakunnan jäsenillä
tulee olla tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaajaa ei voida nimetä arviointilautakuntaan.
Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja.

Arviointilautakur¡ran kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun
päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja.

Oppiaineen pääedustaja professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että YTM Teea
Kortetmäe¡¿ filosofian väitöskirjan Justice ín and to Nature: An Application of the
Broad Framework of Environmental and Ecological Justice tarkastustilaisuus pidetään
keskiviikkona 9. elokuuta 2017 klo 12 (sali tarkentuu myöhemmin) ja että
vastaväittäjänä toimii professori Marion Hourdequin (Colorado College) ja kustoksena
professori Mikko Yrjönsuuri. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin
tiedekuntaneuvoston kokoukses sa 29 .3 .2017 .

Oppiaineen pääedustaja professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Marion Hourdequin,
yliopistonlohtori Olli-Pekka Moisio (pj.) ja professori Marja Järvelä. Tutkimuksen
ohjaajana on toiminut professori Mikko Yrjönsuuri.

Oppiaineen pääedustaja professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että YTM Mimosa
Pursiqisen filosofian väitöskirjan On the Aestheticization of Technologized Bodies. A
Portrait of a Cyborg(ed) Form of Agency tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 9.
kesäkuuta 2017 klo 12 (sali tarkentuu myöhemmin) ja että vastaväittäjänä toimii
professori Jessica Wiskus (Duquesne University / Aarhus University) ja kustoksena
professori Mikko Yrjönsuuri. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin
tiedekuntaneuvoston kokoukses sa 29 .3 .2017 .
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oppiaineen pääedustaj4 professori Mikko Yrjönsuuri ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Jessica Wiskus, yliopistotutkija
Jussi Backman (pj.) ja yliopistonlehtori Kiia Lindroos. Tutkimuksen ohjaajana on
toiminut professori Mikko Yrjönsuuri.

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Kai Tuuri ehdottaa, että FM Imre Lahdelman
musiikkitieteen väitöskirjan At the Interface Between Sensation and Emotion: Perceived
Qualities of Single Chords tarkastustilaisuus pidetään torstaina 22. kesäkuuta klo 12
salissa S2l2 ja että vastaväittäjänä toimii professori Elvira Brattico (Aarhus University)
ja kustoksena professori Jaakko Erkkilä. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettäneen tiedekuntaneuvoston kokoukse ssa 19 .4.2017 .

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Kai Tuuri ehdottaa, että arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, toimii professori Elvira Brattico, yliopistotutkija Kai Tuuri (pj)
ja professori Jaakko Erkkilä. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tuomas
Eerola.

Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa, että FM Kaisa Nissin
etnologian väitöskirjan Kahden kulttuurin kuvia. Etnologinen tutkimus
suomalaisnaisten ja muslimimiesten liitoista Suomessa tarkastustilaisuus pidetään
perjantaina 16. kesäkuuta 2017 klo 12 salissa H320 ja että vastaväittäjänä toimii
akatemiatutkija, YTT Anna Rastas (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori
Lawa Stark. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettäneen
tiedekuntaneuvoston kokoukses sa 19.4.2017 .

Oppiaineen pääedustaja, professori Outi Fingerroos ehdottaa, ettá arviointilautakuntaan
nimetään vastaväittäjä, akatemiatutkija, YTT Anna Rastas, professori Outi Fingerroos
(pj.) ja yliopistotutkija, dosentti Heli Valtonen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut
professori Laura Stark.

pÄÄrösnHDorus

pÄÄrös:

Päätetäåin ehdotusten mukaisesti.

Päätettiin ehdotusten mukaisesti

vÁnÖsxrRJAN HyvÄKsyMINEN JA ARVosTELU (Aro, Äyrämö)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat
tarkastajien lausurmon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittel)¡menettelyn
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 (25 $) mukaan vastaväittäjän
tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen
arviointilausunto väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta
arvolauseesta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.
Mikäli tiedekuntaneuvosto on nimennyt arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle
esityksen arvolauseesta.

Tiedekuntaneuvosto totesi 25.L20I7 päättäessään humanistis-yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa käytettävästä
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asteikosta, että yhteiskuntatieteellisen alan tarkastusprosessissa olevien väitöskirjojenja
lisensiaatintutkimusten osalta noudatettaisiin yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa
käytössä ollutta asteikkoa kiittäen hyväksytty - hyväksytty - hylätty. FM, YTM Riikka
Aron väitöskirjan arviointilautakunta kuitenkin valmisteli ehdotuksen väitöskirjan
arvioinnista käyttäen asteikkoa erinomainen - kiitettävä - hyvä - tyydyttävä- valttävä -
hylätty ja tämän asteikon käyttäminen sopi FM, YTM Riikka Arolle. Näin ollen
väitöskirja on ehdotettu arvosteltavaksi tällä asteikolla.

FM, YTM Riikka Aron sosiologian väitöskirjan Living standards and changing
expectations - Investigating domestic necessity qnd environmental sustainability in an
affiuent society hyväksyminen. FM, YTM Aro puolusti julkisesti väitöskirjaansa
18.3.2017. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM, YTM Arolle ja toimitetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (líite nro 1).

Professori Terhi-Anna V/ilskan kustoksen lausunto on liitteenä nro 2.

Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 3

FM Sanna-Mari Ayrrimön digitaalisen kulttuurin väitöskirjan In Order to Enable
Meaningful Playing: How to Support Player's Learning through Digital Game
Narrative Design hyväks¡rminen. FM Ayrämö puolusti julkisesti väitöskirjaansa
25.3.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Äyrämölle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4).

Professori Raine Koskimaan kustoksen lausunto on liitteenä nro 5.

Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 6.

LIITTEET:

1. FM Riikka Aro/vastaväittäjän lausunto (asia 6/liite 1)

2. FM Riikka Aro/kustoksen lausunto (asia 6lläte2)
3. FM Riikka Aro/arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi

(asia 6/liite 3)
4. FM Sanna-Mari Äyrämö/vastaväittäjän lausunto (asia 6lläte 4)
5. FM Sanna-Mari Äyrämölkustoksen lausunto (asia 6/liite 5)
6. FM Sanna-Mari Ayrämö/arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus

arvolauseeksi (asia 6lläte 6)

PAATOSEHDOTUS:

Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirjat arviointilautakuntien
esitysten mukaisesti.

pÄÄföS: Hyväksyttiinjaarvosteltiinesitystenmukaisesti.

7. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVAKSYMINENJAARVOSTELU (Huovinen)

Yliopiston johtosäännön (14 $) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
lisensiaatintutkimukset tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden
käsittelymenettelyn mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon
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osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taijotka on otettu
professorin tehtävään.

Yliopiston tutkintosäännön (20 $) mukaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden
kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen
arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvolauseeksi. Yliopistolain (44 $) mukaan ennen
lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien
lausunnosta.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee
tiedekuntaneuvostolle ehdotuksen lisensiaatintutkimuksen arvolauseeksi ottaen huomioon
tarkastajien ehdotuksen arvolauseeksi.

Yliopistonlehtori, YTT Aino Ritala-Koskinen (Tampereen yliopisto) ja tutkija, YTT Kati
Kallinen (Jyväskylän yliopisto / Perhetutkimuskeskus) esittävät, että I<M Anu Huovisen
sosiaalityön lisensiaatintutkielma Perheväkívaltaa kokeneen lapsen
identiteettikertomukset hyväksyttäisiin. Tarkastajien yhteislausunto on lähetetty KM
Huoviselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 1). Tutkimuksen
ohjaajana on toiminut professori Marjo Kuronen.

Oppiaineen varapääedustajan, professori Kati Närhen ehdotus arvolauseeksi on liitteenä
nro 2.

LIITTEET:

1. Tarkastajien lausunto KM Anu Huovisen lisensiaatintutkimuksesta (asia 7/liite
1)

2. Oppiaineen varapääedustajan ehdotus KM Anu Huovisen
lisensiaatintutkimuksen arvostelusta (asia 7 lllite 2)

pÄÄrösngDorus: Hyväksytään ja arvostellaan lisensiaatintutkimus professori
Närhen arvolause-ehdotuksen mukaisesti

pÄÄrös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti.

8. ILMOITUSASIAT

Kokouksessa ei ollut ilmoitusasioita.

9. KOKOUKSENPAATTAMINEN

Puheenjohtaja päàtti kokouksen klo 1 0.26.
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Jyväskyläs sä 79 .4.2017

Puheenj ohtaj a, dekaani

Kokouksen sihteeri, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikftö

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö

/^^-É-V-r.
-zúrinm-naittá hukka

Riitta Sokka


