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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 torstaina 23.3.2017. 

 
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 puheenjohtajana.  

 
 PÄÄTÖS:  Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  

 
 
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 lisäyksellä, että lisäasioina otettiin käsiteltäviksi 

asiat: Esitarkastajien määrääminen (Hasu) ja 
Väitöstilaisuudesta päättäminen (Tikka) 

 
 

3. KRIISIEN JA YHTEISKUNNAN MUUTOKSEN HISTORIAN APULAIS-
PROFESSORIN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄN TÄYTÖN ALOITTAMINEN 

 
Vireille 29.3.2017 
 

Rehtori on antanut luvan kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historian nousevan 
alan/profilointihankkeen apulaisprofessorin tehtävän hakumenettelyn käynnistämiseen 
14.3.2017. 
 
Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu historian- ja etnologian laitokselle. 
 
Määräaikaisuuden perusteena on ansioituminen professorin tehtävään neliportaisen 
uramallin mukaisesti. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 $:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä 
professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana 
toimii dekaani.  

 
 
Dekaanin 15.3.2017 nimeämä valmisteluryhmä: 
dekaani Minna-Riitta Luukka, pj. 
professori Jari Ojala 
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professori Outi Fingerroos 
professori Pertti Ahonen 
hallintopäällikkö Riitta Sokka, siht. 
 

Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta 
tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa17.12.2015, kohta 6.2.) 

 
Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi. 
 
 
LIITTEET: 
 

1. Täyttösuunnitelma (asia 3/liite 1) 
 
PÄÄTOSEHDOTUS:  
 

1. Keskustellaan kriisien ja yhteiskunnan muutoksen historian (tenure track) 
tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta. 

2.   Hyväksytään valmisteluryhmän kokoonpano 
3.   Hyväksytään valmisteluryhmän laatima kirjallinen suunnitelma tehtävän  
     täyttämiseksi 

 
PÄÄTÖS:   

1. Keskusteltiin. 
2. Hyväksyttiin valmisteluryhmän kokoonpano. 
3. Hyväksyttiin kirjallinen suunnitelma tehtävän täyttämiseksi.  

  
 

4.   ReCLaS-PROFILOINTIHANKKEEN APULAISPROFESSORIEN (2) VALINTA 
(TENURE TRACK) 

 
 Vireille 15.6.2016, 1. käsittely 22.2.2017 

 
Rehtori on 3.6.2016 tekemällään päätöksellä antanut luvan kahden (2) ReCLaS – 
profilointihankkeen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttöprosessin 
aloittamiseksi. Tehtävät suunniteltiin täytettäviksi 1.1.2017 alkaen viiden vuoden 
määräajaksi. 
 
Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu Suomen Akatemian rahoittamalle Jyväskylän 
yliopiston soveltavan kielentutkimuksen profilointialueelle Applied language studies for 
the changing society. Määräaikaisuuden perusteena on ansioituminen professorin 
tehtävään neliportaisen uramallin mukaisesti. 
 
Apulaisprofessorin tehtävät sisältyvät Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja Soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksen yhteiselle profilointialueelle, jossa tutkitaan kieltä 
dynaamisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä oleellisena osana osallisuuden, 
toimijuuden, identifikaation ja syrjäytymisen prosesseja. Profilointialue jakaantuu 
kolmeen osa-alueeseen: 1) Language learning, teaching and assessment, 2) Policies and 
the social structure, sekä 3) Discourses on language, diversity and (in)equality. Näissä 
alueissa yhdistyvät kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin tutkimus, kriittisen 
sosiolingvistiikan ja diskurssien tutkimus, sekä kieli- ja kielikoulutuspolitiikan tutkimus 
sekä näihin liittyvä teoreettinen ja menetelmällinen kehittäminen. 
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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 1.6.2016 nimeämä valmisteluryhmä: 
 

dekaani Minna-Riitta Luukka, pj. 
yliopistonlehtori Anne Pitkänen-Huhta (kielten laitoksen johtaja) 
professori Tarja Nikula-Jäntti (Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja) 
professori S ari Pietikäinen (kielten laitoksen varajohtaja) 
hallintopäällikkö Riitta Sokka, siht. 

 
Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi. 
 
Hakuaika päättyi 21.8.2016 
Määräajassa saapui 44 hakemusta. 
 
Dekaani on valinnut asiantuntijoiksi professori Helen Kelly-Holmesin (Limerickin 
yliopisto, Irlanti) ja professori Michele J. Knobelin (Montclair State University, New 
Jersey, USA) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Valmisteluryhmä valitsi kokouksessaan 15.9.2016 seuraavat seitsemän hakijaa 
asiantuntija-arviointiin: Boivin Nettie, Chojnicka Joanna, D’hont Sigurd, Laihonen 
Petteri, Saarinen Taina, Stickler Ursula ja Theodoropoulou Eirini. 
 
Professori Helen Kelly-Holmes ja professori Michele J. Knobel ovat antaneet 
lausuntonsa hakijoista. Haastatteluun valittiin seuraavat viisi hakijaa:  Boivin Nettie, 
D’hont Sigurd, Laihonen Petteri, Saarinen Taina ja Theodoropoulou Eirini. 
 
Valmisteluryhmä esittää, että apulaisprofessorin tehtävään valitaan PhD Nettie Boivin ja 
PhD Sigurd D’hondt. 
 
 
 
LIITTEET: 
 

1. Täyttösuunnitelma (asia 4/liite 1) 
2. Muistio asiantuntijamenettelyyn valinnasta (asia4/liite 2) 
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 4/liitteet 3 ja 4) 
4. Esitys tehtävään valinnasta (asia 4/liite 5) 

 
PÄÄTOSEHDOTUS:  

 
1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot 
2. Esitetään, että ReClaS –profilointihankkeen apulaisprofessoreiksi nimitetään 

PhD Nettie Boivin ja PhD Sigurd D’hondt. 
 
 
 

PÄÄTÖS: 
1. Todettiin asiantuntijoiden lausunnot. 
2. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Professori Pasi Ihalainen jätti eriävän mielipiteen sillä perusteella, että 
päätösesityksessä asiantuntijalausuntoja ei käytetty ensisijaisena 
päätöksen perusteena. 

 
 
5. FT, TOBIAS HARDING DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN 

 
Vireille 22.9.2016 
 

FT, Tobias Harding on jättänyt 16.5.2016 yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle 
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin kulttuuripolitiikan 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. 
 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 55812009, 89 $). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa otetaan 
huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitelmien perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 
 
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 
Valtioneuvoston asetuksen (77012009) I $:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta 
vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. 
Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopisto 
voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla. 
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, kuultuaan 
laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 

 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos pitää Anders Tobias Hardingin kiinnittämistä 
yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. ja valitsi 
asiantuntijoiksi Dr. Jonathan Paquetten (University of Ottawa, Canada) ja Professori Per 
Sellen (University of Bergen, Norway). 
 
Molemmat asiantuntijat pitävät FT Tobias Hardingia tieteellisesti pätevänä haettavana 
olevaan dosentuuriin. 
 
Hakija on antanut dosentin arvoon vaadittavan näyteluennon 17.2.2017 aiheesta 
"Bildung as a central concept in Nordic Cultural Policy"". Arviointilautakunta hyväksyi 
opetusnäytteen ja päätti esittää dekaanille sen hyväksymistä arvolauseella: hyvä. 

 
LIITTEET: 
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1. FT Tobias Hardingin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 5/liite 
1) 

2. Laitoksen lausunto (asia 5/liite 2) 
3. Asiantuntijoiden lausunnot (asia 5/liite 3 ja 4) 
4. Opetusnäytteen pöytäkirja (asia 5/ liite 5) 

 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  
 

1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
2. Todetaan asiantuntijalausunnot. 
3. Todetaan, että FT Tobias Hardingilla on yliopistolain (558/2009) 89 §:n 

edellyttämä opetustaito. 
4. Esitetään, että FT Tobias Hardingille myönnetään kulttuuripolitiikan dosentin 

arvo. 
 
 

  PÄÄTÖS:  
 

1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet pitivät FT Tobias Hardingia 
tieteellisesti pätevänä kulttuuripolitiikan dosentuuriin. 

2. Todettiin asiantuntijalausunnot. 
3. Todettiin, että FT Tobias Hardingilla on yliopistolain edellyttämä opetustaito. 
4.   Myönnettiin FT Tobias Hardingille kulttuuripolitiikan dosentin arvo. 

 
 
 
6.   PhD TAMÁS SZABÓN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI  
 
 Vireille 29.3.2017 
 

PhD Tamás Szabó on jättänyt 16.3.2017 soveltavan kielentutkimuksen keskukselle 
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin soveltavan kielitieteen 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.  

  
Soveltavan kielentutkimuksen keskus pitää Tamás Petér Szabón kiinnittämistä 
yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. 
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Dosentuurin tutkimusalana on soveltava kielitiede, erityisesti kielimaisematutkimus ja 
se on Solkin tutkimusstrategian kanssa yhteensopiva ja Szabón asiantuntijuus täydentää 
Solkin osaamispohjaa mielekkäällä tavalla. 
 
Soveltavan kielitieteen keskus esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina 
toimisivat professori Juliet Langman (University of Texas at San Antonio) ja professori 
Miklós Kontra (Gáspár Krároli University, Budapest). 
 
Hakija ei ole antanut opetusnäytettä. 

 
LIITTEET: 
 

1. PhD Tamás Szabón lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 6/liite 1) 
2. Laitoksen lausunto (asia 6/liite 2) 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS:   
 

1. Todetaan, että soveltavan kielitieteen dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukainen.  

2. Hyväksytään asiantuntijoiksi professori Juliet Langman (University of Texas at 
San Antonio) ja professori Miklós Kontra (Gáspár Krároli University, Budapest). 

3. Esitetään, että PhD Tamás Szabó antaa opetusnäytteen dosentin arvon 
myöntämiseksi. Todetaan, että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen 
johtajan kokoama arviointiryhmä. 

 
   PÄÄTÖS:   
 

1. Todettiin. 
2. Hyväksyttiin asiantuntijat. 
3. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
 
7.   FT JANNE HAIKARIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI  
 
 Vireille 29.3.2017 

 
FT Janne Haikari on jättänyt 8.3.2017 historian ja etnologian laitokselle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin Suomen historian 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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Historian ja etnologian laitos pitää Janne Haikarin kiinnittämistä yliopistoon opetuksen 
ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena. 
Dosentuurin tutkimusalana on Suomen historia ja se on historian ja etnologian laitoksen 
tutkimusstrategian kanssa yhteensopiva ja Haikarin asiantuntijuus täydentää historian ja 
etnologian laitoksen osaamispohjaa mielekkäällä tavalla. 
 
Historian ja etnologian laitos esittää, että yliopiston ulkopuolisina asiantuntijoina 
toimisivat Anu Lahtinen (Helsingin yliopisto) ja Matti Enbuske (Oulun yliopisto). 
 
Hakija ei ole antanut opetusnäytettä. 

 
LIITTEET: 
 

1. FT Janne Haikarin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (asia 7/liite 1) 
2. Laitoksen lausunto (asia 7/liite 2) 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS:   
 

1. Todetaan, että Suomen historian dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukainen.  

2. Hyväksytään asiantuntijoiksi Anu Lahtinen (Helsingin yliopisto) ja Matti 
Enbuske (Oulun yliopisto). 

3. Esitetään, että FT Janne Haikari antaa opetusnäytteen dosentin arvon 
myöntämiseksi. Todetaan, että dosentuurien opetusnäytteet arvioi laitoksen 
johtajan kokoama arviointiryhmä. 

 
 

  PÄÄTÖS: 
 

1. Todettiin. 
2. Hyväksyttiin asiantuntijat. 
3. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  
 

 
8.   HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPETUS-

SUUNNITELMAT 2017-2020 
 

Yliopiston johtosäännön (14§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää 
opetussuunnitelmista maaliskuun loppuun mennessä (40§). Tutkintosäännön (31§) mukaan 
opetussuunnitelmat myös julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat 
kerrallaan voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassaoloaika ole poikkeuksellisista 
syistä välttämätön.  

 
Tutkintosäännön (31§) mukaan jokaisesta tutkintoon johtavasta ohjelmasta tai 
erikoistumiskoulutuksesta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään 
säännöllisesti. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi:  

1) koulutuksen tehtävä 
2) koulutuksen tieteelliset ja työelämäosaamistavoitteet 
3) ohjelman opetuskieli/-kielet (jos on useita opetuskieliä, tulee määritellä 

ensisijainen opetuskieli, joka on ohjelman tutkintokieli) 
4) tutkintorakenne opintojaksoineen sekä opintojaksojen nimet ja laajuudet 
5) opintojaksojen, -kokonaisuuksien ja tutkintojen osaamistavoitteet 
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6) opintojaksokuvaukset  
7) suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja HOPS-neuvonnan 

järjestämisestä 
8) tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset.  
9) opintojaksojen suoritustavat ja arviointiperusteet sekä tieto siitä, kuinka suureen 

osuuteen opetuksesta opiskelijan on osallistuttava. 
 
Opetussuunnitelmiin sisältyvä suunnitelma ohjauksen ja HOPS-neuvonnan 
järjestämisestä valmistellaan yliopiston linjaaman aikataulun mukaisesti 
hyväksyttäväksi erikseen muusta opetussuunnitelmasta toukokuun loppuun mennessä. 
 
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmia on valmisteltu 
yliopiston tutkintoja säätelevien säädösten ja säännösten, rehtorin linjausten ja 
yliopiston OPS-seminaarien ohjaamina. Tiedekunnan pedagogiset johtajat ovat luoneet 
yhteisiä käytäntöjä ja linjauksia tiedekunnan opetussuunnitelmiin ja koordinoineet 
opetussuunnitelmien valmistelutyötä laitoksilla. Opiskelijat ovat osallistuneet 
opetussuunnitelmien valmisteluun laitoksilla. Opetussuunnitelmien valmistelu on tehty 
samanaikaisesti yliopiston organisaation rakenteellisten muutosten, koulutusrakenteiden 
muutoksen ja Vaasan yliopiston kielten koulutusta koskevan liikkeenluovutuksen 
valmistelun kanssa. Lisäksi opetussuunnitelma on tehty uuteen tietojärjestelmään. Nämä 
seikat ovat asettaneet omat haasteensa opetussuunnitelmatyölle.  
 
Tutkintoon johtava koulutus järjestetään tutkinto-ohjelmapohjaisesti. Tiedekunnan 
tutkinto-ohjelmat perustutkintokoulutuksessa on määritelty rehtorin päätöksessä 
23.6.2016 tiedekunnan opiskelijavalinnassa tarjolla olevista koulutuksista. 
 
Tiedekunnan aloilla on päätetty asetusmuutoksella koulutusvastuun lakkaamisesta 
klassisten kielten eli latinan osalta, rehtorin päätöksellä yhteisöviestinnän koulutus on 
siirretty humanistiselta alalta kauppatieteelliselle alalle ja lisäksi rehtori on päättänyt 
lakkauttaa tiedekunnan musiikin kansainvälisten maisteriohjelmien Music Therapy ja 
Music, Mind and Technology koulutuksen. Näiden koulutusten osalta 
opetussuunnitelmat vahvistetaan koulutuksissa olevien opiskelijoiden opintojen 
loppuunsaattamiseksi. 
 
Kansainvälisten maisteriohjelmien arvioinnissa tiedekunnan muut kansainväliset 
maisteriohjelmat on perustettu uudelleen määräajaksi ja ne tullaan arvioimaan uudelleen 
kevätlukukaudella 2018. Tämä tulee vaikuttamaan niiden opetussuunnitelmiin kesken 
opetussuunnitelmakauden 2017-2020. 
 
Rehtori on 17.2.2017 päättänyt siirtymäsäännöksistä siten, että ennen syksyä 2017 
Jyväskylän yliopistossa tutkinto-opintonsa aloittaneille opiskelijoille on varattu kolmen 
vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa nykyisen 
pääainepohjaisen opetussuunnitelman mukaisesti 31.7.2020 saakka. Opetus humanistis-
yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa järjestetään kuitenkin uusien 
opetussuunnitelmien mukaisesti 1.8.2017 lähtien. Laitoksilla valmistellaan 
kevätlukukauden 2017 aikana tiedot uusien ja nykyisten opetussuunnitelmien 
vastaavuuksista. 
 
Vaasan yliopistosta on kuluvan kevään siirtohaussa hakenut ja tullut hyväksytyksi yksi 
opiskelija kielikylpykoulutuksen kandidaatti- ja maisterikoulutukseen. Mikäli opiskelija 
ottaa opiskelupaikan vastaan ja siirtyy Jyväskylän yliopiston opiskelijaksi, jatkaa hän 
opintojaan Vaasan yliopiston hyväksymän kielikylpykoulutuksen opetussuunnitelman 
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mukaisesti. Jyväskylän yliopiston oma kielikylpykoulutuksen opetussuunnitelma tullaan 
hyväksymään lukuvuodesta 2018-2019 alkaen. 
 
Liitteessä 1 on listattu tiedekunnan perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmat sekä 
erilliset opintokokonaisuudet. Liitteessä 2 on tutkintoon johtavan koulutuksen 
opetussuunnitelmat listan mukaisessa järjestyksessä. Liitteessä 3 on erillisten 
opintokokonaisuuksien sekä erillisten opintojaksojen opetussuunnitelma laitoksittain. 
Liitteessä 4 on tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset. 
 
Tiedekunnan pedagogisten johtajien kanssa on sovittu, että tiedekunnan maisterin 
tutkielmien arviointikriteerit valmistellaan erikseen kevätlukukauden aikana otettavaksi 
käyttöön 1.8.2017 alkaen. 
 
Liitteinä oleviin opetussuunnitelmiin tehdään vielä teknistä toimitustyötä, mm. 
opintojaksojen koodit päivitetään, lisätään puuttuvia käännöksiä ja korjataan 
terminologiaa vastaamaan uutta koulutusrakennetta (esim. poistamalla mahdolliset 
maininnat sivuaineista).  
 
Rehtori on päättänyt 12.12.2016 yliopiston linjauksista tohtorikoulutuksen 
opetussuunnitelmia koskien. Tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelmaa on 
valmisteltu rehtorin linjausten pohjalta Wolmar Schildt instituutin johtoryhmässä. Jatko-
opintojen opetussuunnitelma on liitteenä 5. 
Myös jatkokoulutuksessa siirrytään tutkinto-ohjelmapohjaiseen rakenteeseen. 
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmat ovat laitosten 
tohtoriohjelmia ja sama opetussuunnitelma koskee kaikkia. Laitosten tohtoriohjelmat ja 
opintosuunnat on lueteltu tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevissa määräyksissä 
(liite 4). 
 
LIITTEET: 
 

1. Lista tiedekunnan perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmista (asia 8/liite 
1) 

2. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmat (asia 8/liite 2) 
3. Erillisten opintokokonaisuuksien ja erillisten opintojaksojen opetussuunnitelma 

(asia 8/liite 3) 
4. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat 

määräykset (asia 8/liite 4) 
5. Tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelma (asia 8/liite 5) 

 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:   
 
Päätetään  

1. tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmista liitteen 2 mukaisesti. 
2. erillisten opintokokonaisuuksien ja erillisten opintojaksojen 

opetussuunnitelmista liitteen 3 mukaisesti 
3. tiedekunnan tutkintoja ja opetusta koskevista määräyksistä liitteen 4 

mukaisesti 
4. kielikylpykoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelman opetussuunnitelmasta 

Vaasan yliopistosta siirtyvälle opiskelijoille lukuvuodelle 2017-2018 sen 
mukaisena kuin se on Vaasan yliopistossa vahvistettu. 

5. jatko-opintojen opetussuunnitelmasta liitteen 5 mukaisesti. 
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Todetaan, että jatko-opintojen opetussuunnitelma astuu voimaan 1.4.2017 ja muut 
opetussuunnitelmat 1.8.2017. Todetaan, että opetussuunnitelmiin voidaan tehdä teknisiä 
korjauksia ja toimitustyötä. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ottaen huomioon kokouksessa 

jaetut korjaukset ja täydennykset. 
 
 

9.   ERILLISTEN OPINTOKOKONAISUUKSIEN OPISKELUOIKEUKSIEN 
HAKUMENETTELY JA MYÖNTÄMISPERUSTEET  

 
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. 

 
Opetussuunnitelmien valmistelun yhteydessä laitoksilla on päätetty mitkä erilliset 
opintokokonaisuudet ovat vapaita muille kuin ohjelman omille opiskelijoille ja missä 
opintokokonaisuuksissa opiskeluoikeuksia on rajattava. Laitoksilla on valmisteltu 
liitteen mukaiset ehdotukset rajattujen opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien 
hakumenettelystä ja myöntämisperusteista. 
 
LIITTEET: 
 

1. Tiedekunnan erillisten opintokokonaisuuksien opiskeluoikeuksien hakumenettely 
ja myöntämisperusteet (asia 9/liite 1) 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

 Päätetään erillisten opintokokonaisuuksien hakumenettelyistä ja myöntämis-
perusteista liitteen 1 mukaan. 

 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

 
10. ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Heikka, Kyppö, Pollari, Vento, Hasu) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen 
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 §) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää 
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, yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että MA Taneli Heikan 
journalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Dialogic Journalism – How can journalists 
participate in the networks of social innovation? esitarkastajina tulisivat toimimaan 
associate professor Indrek Ibrus (Tallinn University) ja professor Harald Hornmoen 
(Oslo and Akershus University College of Applied Sciences). Tutkimuksen ohjaajana 
on toiminut yliopistotutkija Turo Uskali.  
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 9.11.2016 PhDr Anna Kypön soveltavan 
kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjakäsikirjoituksen Climbing a mountain! Learning 
Slovak in New Language Learning Environment esitarkastajiksi professori PhD 
Michaela Mošatován (Comenius University, Bratislava) ja PhD Martin Votruban 
(University of Pittsburg). Väitöskäsikirjoitusta koskevat esitarkastajien lausunnot ovat 
saapuneet 27.2.2017 ja 2.3.2017. Professori PhD Mošatová ehdotti lausunnossaan 
väitösluvan myöntämistä, mutta PhD Votruba ei. Lausuntoihin perustuen oppiaineen 
pääedustaja, professori Hannele Dufva ehdottaa kolmannen esitarkastajan nimeämistä. 
Ehdotuksen mukaan kolmantena esitarkastajana tulisi toimimaan PhD, senior lecturer 
Magdalena Kubaniyova (University of Birmingham). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Hannele Dufva. Professori PhD Mošatován ja PhD Votruban 
lausunnot on toimitettu PhDr Kypölle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Paula Kalaja ehdottaa, että FL Pirjo Pollarin 
englannin kielen väitöskirjakäsikirjoituksen (Dis)empowering assessment? Assessment 
as experienced by students in their upper secondary EFL studies esitarkastajina tulisivat 
toimimaan KT Raili Hildén (Helsingin yliopisto) ja KT Päivi Atjonen (Itä-Suomen 
yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Paula Kalaja.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Teppo Kröger ehdottaa, että VTM, KTM Soili 
Vennon yhteiskuntapolitiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Vapaus ja yrittäjyys 
hoivapalveluissa esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Sari Rissanen (Itä-
Suomen yliopisto) ja professori Marjaana Seppänen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Teppo Kröger.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että FM Johanna Hasun 
musiikkikasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo 
mitään järkee olla tekemättä. Oppimisen vaikeudet pianonsoiton opiskelussa – 
oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja esitarkastajina tulisivat toimimaan 
professori Kari Kurkela (Taideyliopisto / Sibelius-Akatemia) ja FT, puheterapeutti 
Paula Salmi (Niilo Mäki instituutti). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut lehtori Erja 
Kosonen.  
 
LIITTEET: 
 

1. Professori PhD Michaela Mošatován lausunto PhDr Anna Kypön 
väitöskirjakäsikirjoituksesta (asia 10/liite 1) 

2. PhD Martin Votruban lausunto PhDr Anna Kypön väitöskirjakäsikirjoituksesta 
(asia 10/liite 2) 

 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.  
 
 

  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
 
11. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kortetmäki, Pursiainen) 
 

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. 
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Esitarkastajan ehdotus luvan myöntämisestä ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 §) mukaan 
väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan 
myöntää tiedekuntaneuvosto. 

 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta hyväksyi 19.12.2016 dekaanin päätöksellä YTM Teea 
Kortetmäen filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen Justice in and to Nature: A Study on 
the Broad Framework of Environmental and Ecological Justice esitarkastajiksi dosentti 
Marko Ahteensuun (Turun yliopisto) ja associate professor Marion Hourdequinin 
(Colorado College). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTM Kortetmäelle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille. 
 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta hyväksyi 15.11.2016 dekaanin päätöksellä YTM 
Mimosa Pursiaisen filosofian väitöskirjakäsikirjoituksen On the Aestheticization of 
Technologized Bodies. A Portrait of a Cyborg(ed) Form of Agency esitarkastajiksi 
professor Jessica Wiskuksen (Duquesne University) ja professori Arto Laitisen 
(Tampereen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu YTM Pursiaiselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille. 
 
LIITTEET: 

1. Esitarkastajien lausunnot/Teea Kortetmäki (asia 11/liite 1) 
2. Esitarkastajien lausunnot/Mimosa Pursiainen (asia 11/liite 2) 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

  Myönnetään väittelylupa esitarkastajien lausuntojen perusteella. 
 
 
  PÄÄTÖS:        Myönnettiin väittelyluvat. 
 
 
12. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Laine-Zamojska, Olkkonen, Piilola, 

Virtanen, Tikka) 
  

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. Vastaväittäjän/jien päätoimen 
on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. 
Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/jien valinnasta. 
 
Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa 
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t 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. Arviointilautakuntaan 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. 
 
Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun 
päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja. 
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Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että MA Magdalena Laine-
Zamojskan museologian väitöskirjan The Role of Small, Local History Museums in 
Creating Digital Heritage: the Finnish Case tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 29. 
huhtikuuta 2017 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti, FT Sulevi 
Riukulehto (Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti) ja kustoksena professori Janne 
Vilkuna. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin humanistisen 
tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.10.2016. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että arviointilautakuntaan 
nimetään vastaväittäjä, dosentti, FT Sulevi Riukulehto, professori Heikki Hanka (pj.) ja 
FT, tutkijatohtori Pirita Frigren. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Janne 
Vilkuna.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FM Sanna Olkkosen 
soveltavan kielitieteen (soveltavan kielentutkimuksen keskus) väitöskirjan Second and 
foreign language fluency from cognitive perspective tarkastustilaisuus pidetään 
lauantaina 27. toukokuuta 2017 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii 
associate professor Patrick Snellings (University of Amsterdam) ja kustoksena FT Lea 
Nieminen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin humanistisen 
tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7.12.2016. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että arviointilautakuntaan 
nimetään vastaväittäjä, associate professor Patrick Snellings, professori Ari Huhta (pj.) 
ja professori Ulla Richardson. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut FT Lea Nieminen.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Keskinen ehdottaa, että FM Tiina Piilolan 
kirjallisuuden väitöskirjan Kalevalan naiset ja tiedon yöpuoli - Lönnrotin jalanjäljissä 
kohti Kalevalan naisten tarinoita tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 20. toukokuuta 
2017 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjinä toimivat FT Eva Maria Korsisaari 
(Helsingin yliopisto) ja professori emeritus Seppo Knuuttila (Itä-Suomen yliopisto) sekä 
kustoksena professori Sanna Karkulehto. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.2.2017.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Keskinen ehdottaa, että arviointilautakuntaan 
nimetään vastaväittäjät FT Eva Maria Korsisaari ja professori emeritus Seppo Knuuttila, 
professori Mikko Keskinen (pj.) ja FT Helena Lonkila. Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Sanna Karkulehto.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Jarmo Jantunen ehdottaa, että FM Aija Virtasen 
suomen kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Toimijuutta toisella kielellä. Kansainvälisten 
sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen 
työharjoittelussa pidetään lauantaina 22. huhtikuuta 2017 klo 12 salissa S212, ja että 
vastaväittäjinä toimivat yliopistonlehtori, dosentti Johanna Vaattovaara (Helsingin 
yliopisto) ja apulaisprofessori, FT Lena Näre (Helsingin yliopisto) sekä kustoksena 
professori Minna Suni. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.2.2017.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Jarmo Jantunen ehdottaa, että arviointilautakuntaan 
nimetään vastaväittäjät yliopistonlehtori, dosentti Johanna Vaattovaara ja 
apulaisprofessori, FT Lena Näre, professori Jarmo Jantunen (pj.) ja professori Sari 
Pöyhönen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Minna Suni. 
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Oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että FM Soile Tikan 
musiikkikasvatuksen väitöskirjan Soitonopettajan rooli oppimismotivaation 
vahvistajana musiikin taiteen perusopetuksessa. Opettajan ja oppilaan välinen 
vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla tarkastustilaisuus pidetään 
lauantaina 29. huhtikuuta 2017 klo 12 salissa M103, ja että vastaväittäjänä toimii 
lehtori, MusT Tapani Heikinheimo (Metropolia ammattikorkeakoulu) ja kustoksena 
professori Jukka Louhivuori. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.2.2017. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Jukka Louhivuori ehdottaa, että 
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, lehtori, MusT Tapani Heikinheimo, lehtori 
Pekka Toivanen (pj.) ja lehtori Riitta Rautio. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut lehtori 
Erja Kosonen.  
 
LIITTEET:  - 
 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:    
 

Päätetään ehdotusten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Päätettiin esityksen mukaisesti. 

 
 
13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Capdeville) 
 

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 (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. 
 

FM Sophie Capdevillen soveltavan kielitieteen (kieli- ja viestintätieteiden laitos) 
väitöskirjan L’histoire du livre saami en Finlande de 1820 à 1920 hyväksyminen. FM 
Capdeville puolusti julkisesti väitöskirjaansa 17.2.2017. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FM Capdevillelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 1).  
 
Professori Outi Merisalon kustoksen lausunto on liitteenä nro 2. 
Arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 3. 
 
 
LIITTEET: 
 

1. FM Sophie Capdeville/vastaväittäjän lausunto (asia 13/liite 1) 
2. FM Sophie Capdeville/kustoksen lausunto (asia 13/liite 2) 
3. FM Sophie Capdeville/arviointilautakunnan lausunto ja ehdotus 

arvolauseeksi (asia 13/liite 3) 
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pÄÄrösnHDorus:

Hyväksytään ja arvostellaan väitöskirja arviointilautakunnan
esityksen mukaisesti.

PAATOS: Hyväksyttiinjaarvosteltiinesityksenmukaisesti

14. ILMOITUSASIAT

Terveiset yliopi ston johdon vierailulta tiedekunna ssa 27 .3 .20 l7

15. KOKOUKSENPÄÄTTÄMINEN

Puheenjoht aja paätti kokouksen klo I 2.09.

Jyväskyläs sä 29 .3 .20 17

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenj ohtaj a, dekaani Luukka

Kokouksen sihteeri, sihteeri a Paananen

Pöytfüirjan tarkastaj a, hallintopäällikkö Riitta Sokka

Pöytäkirj an tarkastaja, opintoasiainpäällikkö
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