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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 9.6.2016. 

 
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston 
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet 
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muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 13 §:n mukaan dekaani toimii 
tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.  

 
 PÄÄTÖS: Todettiin. 

 
 
2. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen 
mukaan tiedekuntaneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 
Pakottavassa tapauksessa tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä 
päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 
Lisäasia: 
7 Filosofian tohtorin tutkinnon myöntäminen (Vörös) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 

 
4.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN  
 (Kallionpää, Laine-Zamojska, Peuronen, Seppänen, Sommier, Tanhuanpää, Vargas) 
 

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, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että FM Outi 
Kallionpään kirjoittamisen väitöskirjakäsikirjoituksen Uusi kirjoittaminen 
kouluopetuksen haasteena esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Sirkku 
Kotilainen (Tampereen yliopisto) ja FT Johanna Pentikäinen (Helsingin yliopisto). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Risto Niemi-Pynttäri.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että MA Magdalena Laine-
Zamojskan museologian väitöskirjakäsikirjoituksen The Role of Small, Local History 
Museums in Creating Digital Heritage: the Finnish Case esitarkastajina tulisivat 
toimimaan dosentti, FT Sulevi Riukulehto (Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti) ja 
dosentti, FT Anna Sivula (Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Janne Vilkuna.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Paula Kalaja ehdottaa, että FM Saija Peurosen 
englannin kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Language, participation and spaces of 
identification. The construction of socio-ideological meanings in a Christian lifestyle 



3 
 

 

sports community esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Jannis Androutsopoulos 
(Universität Hamburg) ja Lecturer, Ph.D. Vally Lytra (University of London). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Sirpa Leppänen.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Jarmo Jantunen ehdottaa, että FM Anni-Marja 
Seppäsen suomen kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Jyväskylän yliopiston nimimaisemia 
esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti, yliopistonlehtori Terhi Ainiala (Helsingin 
yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori Paula Sjöblom (Turun yliopisto). Tutkimuksen 
ohjaajina ovat toimineet professori emerita Aila Mielikäinen ja professori Jarmo 
Jantunen.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Stephen Croucher ehdottaa, että MA Mélodine 
Sommierin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Constructing the 
secular imagined community. A critical intercultural analysis of dicourses of laïsité 
from Le Monde esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Joao 
Caetano (Universidade Aberta) ja Lecturer, PhD Gavan Titley (Maynooth University). 
Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori Stephen Croucher ja yliopistonlehtori 
Marko Siitonen.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FM Ari 
Tanhuanpään taidehistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Huoli kuvista – merkitys, mieli, 
materiaalisuus esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Altti Kuusamo (Turun 
yliopisto) ja professori Riikka Stewen (Taideyliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Annika Waenerberg.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että MA Rita 
Vargasin taidehistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Visual Artists-in-Residence in 
Finland, Japan and Portugal. Perspectives in the Creative Process (1990 - 2010) 
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Tuija Hautala-Hirvioja (Lapin yliopisto) 
ja Dr. Herman Bashiron Mendolicchio (University of Barcelona). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
5.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Sipola) 
 

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 
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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 Annika Waenerberg ehdottaa, että MA Olga Sipolan 
taidehistorian väitöskirjan Hudosestvennoe ubranstvo zerkvei Valaamskogo monastirja 
XVIII – nachala XIX vekov. (Valamon luostarikirkkojen ikonisisustus 1700-luvulta 
1800-luvun alkuun) tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 7. lokakuuta 2016 klo 12 
salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti, FT Kari Kotkavaara (Åbo Akademi) 
ja kustoksena professori Heikki Hanka. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.4.2016.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että 
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä Kari Kotkavaara, professori Annika 
Waenerberg (pj.) ja professori Mika Lähteenmäki. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
professori Heikki Hanka.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

6. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Kivistö, Westman) 
 

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 Tapio Kivistön journalistiikan väitöskirjan Kohti aikakauslehden ydintä. 
Suomalainen aikakauslehti, lukijan tarpeet ja mediamurros hyväksyminen. FM Kivistö 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 21.5.2016. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Kivistölle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 1).  
 
Yliopistotutkija Turo Uskalin kustoksen lausunto on liitteenä nro 2. 
Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 3. 
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FM Maija-Liisa Westmanin nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Teatterikritiikki 
intohimojen näyttämöillä. Tapaus Keskisuomalainen: teatterikritiikin ulkoasun, sisällön 
ja paradigmojen sekä kriitikon aseman muutos 1961-2010 hyväksyminen. FM Westman 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 19.5.2016. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Westmanille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4).  
 
Yliopistotutkija Urpo Kovalan kustoksen lausunto on liitteenä nro 5. 
Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 6. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

7. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Kivistö, Westman, Vörös) 
 

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

 
  Tutkintoa ovat anoneet 
   
  FM (väit.) Tapio Kivistö (journalistiikka) 
  FM (väit.) Maija-Liisa Westman (nykykulttuurin tutkimus) 
  MA (väit.) Géza Vörös (hungarologia) 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 
 
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.13. 

 
 
 
Jyväskylässä 15. päivänä kesäkuuta 2016 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 


