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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 8.9.2016. 
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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 14.9.2016. 

  
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi amanuenssi Heli Niskanen. 
 
PÄÄTÖS:   Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
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. 
 

  Lisäasiat: 
  6 Esitarkastajien määrääminen (Lahdelma) 
  7 Väittelyluvan myöntäminen (Kędra) 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
4.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 

 
5. OPETUSSUUNNITELMAT 2015–2017 / KORJAUKSIA  
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää 
opetussuunnitelmista. 
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Tiedekunnan opetussuunnitelmasta kaudelle 2015–2017 päätettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 18.3.2015. Kielten laitokselta on toimitettu seuraavat korjaukset ruotsin 
kielen opetussuunnitelmaan: 
 
RUOS228 Finlandssvensk kultur och identitet 3-5 op 
Korjattava kohta 
Kirjallisuus: Kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan. 
 
RUOA206 Svenskans grannspråk 4 op 
Korjattava kohta 
Arviointi: Kurssille osallistuvat kirjoittavat luentopäiväkirjan, 0-5. Kurssin itsenäisesti 
suorittaville kirjallinen koe, 0-5. 
 
RUOP206 Kultur och samhälle i Norden 4 op 
Korjattava kohta 
Arviointi: Luentopäiväkirja ja esitelmä. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa 
itsenäisesti e-tenttinä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään korjaukset opetussuunnitelmaan 2015–2017 

yllä mainitun mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

6.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN  
 (Burunat Perez, Hartmann, Lahdelma, Möttönen, Nshom Ngwayuh, Olkkonen) 
 

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. 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen 
pääedustaja. 

 
Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Kai Tuuri ehdottaa, että MA Iballa Burunat 
Perezin musiikkitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Brain integrative function driven by 
musical training during real-world music listening esitarkastajina tulisivat toimimaan 
Associate Professor, PhD Jessica Grahn (University of Western Ontario, Kanada) ja 
professori Elia Formisano (Maastricht University). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
akatemiaprofessori Petri Toiviainen.  
 
Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Kai Tuuri ehdottaa, että MA Martin 
Hartmannin musiikkitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Modelling and Prediction of 
Perceptual Segmentation esitarkastajina tulisivat toimimaan Associate Professor, PhD 
Emilios Cambouropoulos (Aristotle University of Thessaloniki) ja Associate Professor, 
Ph.D. Emilia Gómez (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanja). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut akatemiaprofessori Petri Toiviainen.  

 
Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Kai Tuuri ehdottaa, että FM Imre Lahdelman 
musiikkitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen At the Interface Between Sensation and 
Emotion: Perceived Qualities of Single Chords esitarkastajina tulisivat toimimaan 
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professori Justin London (Carleton College, USA) ja Senior Lecturer Marcus Pearce 
(University of London). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tuomas Eerola. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, että FL Tuomas 
Möttösen taloushistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Kasvun tekijät: Tutkimus Suomen 
teollistumisen ajan perustajayrittäjistä 1870–1990 esitarkastajina tulisivat toimimaan 
professori Niklas Jensen-Eriksen (Helsingin yliopisto) ja professori Hannele Seeck 
(Turun kauppakorkeakoulu). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Petri 
Karonen.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Stephen Croucher ehdottaa, että MA Elvis Nshom 
Ngwayuhin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Perceived threat 
and prejudice towards immigrants and Russian minorities living in Finland 
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Dale Hample (University of Maryland) ja 
professori Ling Chen (Hong Kong Baptist University). Tutkimuksen ohjaajina ovat 
toimineet professori Stephen Croucher ja yliopistonlehtori Marko Siitonen.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FM Sanna Olkkosen 
soveltavan kielitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Second and foreign language fluency 
from cognitive perspective esitarkastajina tulisivat toimimaan Assistant Professor 
Patrick Snellings (Universiteit van Amsterdam) ja professori Judit Kormos (Lancaster 
University). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut FT Lea Nieminen.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
7. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kędra, Rohas, Sommier) 
 

Yliopiston tutkintosäännön (22 §) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden 
(humanistisen 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. 

 
Tiedekunta hyväksyi 25.5.2016 MA Joanna Kędran journalistiikan 
väitöskirjakäsikirjoituksen Interpretation of journalistic photographs as an instrument 
of visual literacy education esitarkastajiksi professori emeritus Terence Wrightin (Ulster 
University, Belfast) ja Assistant Professor, Dr. Ilija Tomanić-Trivundžan (University of 
Ljubljana, Slovenia). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Kędralle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 1 ja 2).  
 
Tiedekunta hyväksyi 23.3.2016 FM Eeva Rohaksen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjakäsikirjoituksen Sylviasta, Sylvialle, Sylviana. Retoriikka ja 
merkityksenmuodostus osoitteessa www.sylviaplathforum.com esitarkastajiksi dosentti, 
FT Kaisa Kurikan (Turun yliopisto) ja dosentti, YTT Kaarina Nikusen (Tampereen 
yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Rohakselle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 3 ja 4).  
 
Tiedekunta hyväksyi 15.6.2016 MA Mélodine Sommierin kulttuurienvälisen viestinnän 
väitöskirjakäsikirjoituksen Constructing the secular imagined community. A critical 
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intercultural analysis of dicourses of laïsité from Le Monde esitarkastajiksi professori 
Joao Caetanon (Universidade Aberta) ja Lecturer, PhD Gavan Titleyn (Maynooth 
University). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Sommierille ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
8.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Rohas) 
 

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. Tiedekuntaneuvosto päätti 
kokouksessaan 10.6.2015, että humanistisessa tiedekunnassa 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 Raine Koskimaa ehdottaa, että FM Eeva Rohaksen 
nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Sylviasta, Sylvialle, Sylviana. Retoriikka ja 
merkityksenmuodostus osoitteessa www.sylviaplathforum.com tarkastustilaisuus 
pidetään lauantaina 19. marraskuuta 2016 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä 
toimii professori Kaarina Nikunen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija 
Urpo Kovala. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.9.2016.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Raine Koskimaa ehdottaa, että arviointilautakuntaan 
nimetään vastaväittäjä, professori Kaarina Nikunen, professori Raine Koskimaa (pj.) ja 
professori Mikko Keskinen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut yliopistotutkija Urpo 
Kovala.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.   
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9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Kaarkoski) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat 
tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn 
mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet 
tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. 
 
Yliopistolain (44 §) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen 
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän 
tulee kuukauden kuluessa antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arviointilausunto 
väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvolauseesta. 
Tiedekuntaneuvoston tulee saada väitöskirjan hyväksymistä ja arvostelua varten myös tieto 
esitarkastajien, kustoksen ja oppiaineen pääedustajan näkemyksestä arvolauseeksi. Edelleen kustos 
laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väitöstilaisuudessa, joka 
myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa.  
 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle 
ehdotuksen arvolauseeksi ottaen huomioon vastaväittäjän ehdotuksen arvolauseeksi sekä 
esitarkastajien ja kustoksen näkemykset arvolauseesta. 

 
FM Miina Kaarkosken yleisen historian väitöskirjan ”Energiemix” versus 
”Energiewende”. Competing Conceptualisations of Nuclear Energy Policy in the 
German Parliamentary Debates of 1991–2001 hyväksyminen. FM Kaarkoski puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 3.9.2016. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Kaarkoskelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7).  

 
Professori Pasi Ihalaisen kustoksen lausunto on liitteenä nro 8. 
Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 9. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

10. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Kaarkoski) 
 

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa on anonut 
   
  FM (väit.) Miina Kaarkoski (yleinen historia)   
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 
 
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.21. 
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Jyväskylässä 14. päivänä syyskuuta 2016 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastaja, amanuenssi  Heli Niskanen 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 
 


