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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. 
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  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 14.4.2016. 

 
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. 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. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

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

 
4. YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ, VENÄJÄN KIELI JA KULTTUURI 
  
 Vireille 20.4.2016 
 

 Yliopistonlehtorin tehtävä, venäjän kieli ja kulttuuri, on sijoitettu kielten laitokseen. 
Tehtävä täytetään 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. 

 
Venäjän kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorin tehtävä tukee kielten laitoksen 
tutkimuksen painoalojen mukaista soveltavaa kielentutkimusta sekä tutkimuksen 
painoalojen mukaista koulutusta. Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat tutkimus, 
opetus, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen, osallistuminen jatkokoulutukseen sekä 
tutkimusrahoituksen hankkiminen. Hakijalta edellytetään näyttöjä tutkimuksesta joko 
painoalalla kielen oppiminen ja opettaminen tai diskurssintutkimus 
(https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/painoalueet).  

 
 Venäjän kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 20.3.2016 päättyneen 

määräajan kuluessa: 
 

  Barantsova, Irina 
  Dimitrieva, Anna 
  Erofeeva, Inna 
  Leisiö, Larisa 
  Malinen, Tomi 
  Pekshieva, Marina  
  Postoutenko, Kirill 

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/painoalueet
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  Pönkkä, Mayya 
  Rynkänen, Tatjana 
  Stikhin, Anatoly 
  Vlasova, Ekaterina 
  Vostrikova, Ulyana  
  Zaikina, Olga 
  Zvereva, Vera 
  Yarova, Hanna 

  
Yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin 
tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa 
opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. 
 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, 
tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein 
osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot.  
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa sekä siihen sisältyvien ohjeiden mukaan (17.12.2015) 
hakijoiden ansioita arvioitaessa tulee käyttää vähintään yhtä ulkopuolista arvioijaa. Mikäli 
pätevyys on kiistatta osoitettavissa (esimerkiksi aikaisempien arviointien avulla), voidaan 
korkeintaan kaksivuotiseen tehtävään kiinnittää myös ilman arviointia. 

 
Johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään, että 
hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa yliopistopedagogiset tai 
niihin rinnastettavat opinnot ellei tehtävään valitulla henkilöllä 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.  
 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Venäjän kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorilla tulee 
olla venäjän kieltä äidinkielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. Eduksi katsotaan kyky antaa 
opetusta englannin kielellä. 

 
Dekaanin päätös 6.4.2016 venäjän kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorin tehtävän täytön 
asiantuntijamenettelystä on liitteenä nro 1.  
 
Dekaani on valinnut 7.4.2016 laitoksen johtajan esityksestä tehtävän täytön arvioijaksi 
professori emerita Marjatta Vanhala-Aniszewskin (Jyväskylän yliopisto). Arvioijalle 
toimitetaan kärkihakijoiden hakemusasiakirjat sekä arvioitavaksi tarkoitetut julkaisut. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan tehtävän hakijat. 
    2. Todetaan arvioija. 
 
   PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
      2. Todettiin. 
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5. FT PEKKA LINTUSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
 
 Vireille 20.4.2016 
 

FT Pekka Lintunen on jättänyt 2.3.2016 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin soveltavan kielitieteen, erityisesti ääntämisen oppimisen ja 
opettamisen 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. 
 

Kielten laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että soveltavan kielitieteen, erityisesti 
ääntämisen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen 
dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori emerita Tracey 
Derwing (University of Alberta, Canada) ja professori 
Terttu Nevalainen (Helsingin yliopisto) suostumuksensa 
mukaisesti. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
6. ESITYS HALLITUKSELLE / KOULUTUSVASTUUN MUUTTAMINEN 
 

Yliopiston tutkintosäännön (3 §) mukaan hallitus tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle 
ehdotuksen yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta.  

 
Yliopistolain 7 §:n mukaan yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista ja siitä, mitä 
tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa (koulutusvastuu), säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta 
yliopistojen kesken säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka 
valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa. OKM:n koulutusvastuun 
täsmentämisestä antaman asetuksen (1451/2014) mukaan Jyväskylän yliopiston 
koulutusvastuulla on humanistisella alalla mm. klassiset kielet. Yliopiston 
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humanistisessa tiedekunnassa on koulutusta latinan kielessä kandidaatin, maisterin ja 
tohtorin tutkintotasoilla. 
 
Yliopistojen rakenteellista kehittämistä koskevissa keskusteluissa on ollut esillä 
yliopistojen profiloituminen sekä poisvalinnat. Suomen yliopistot UNIFI ry on 
koordinoinut rakenteellisen kehittämisen hankkeita mm. asettamalla selvityshenkilöitä 
tai työryhmiä tarkastelemaan tiettyjen alojen koulutusta ja tutkimusta valtakunnallisena 
kokonaisuutena. Maaliskuussa 2014 UNIFI ry perusti työryhmän Vieraiden kielten ja 
kulttuurien alan strategia- ja vaikuttavuushankkeeseen tarkastelemaan vieraiden kielten 
ja kulttuurien koulutusta ja tutkimusta. Työryhmän puheenjohtajana toimi professori 
Pirkko Nuolijärvi ja työryhmä jätti raporttinsa 25.3.2015. Raportissa työryhmä ehdottaa 
mm. latinan kielen syventävistä opinnoista luopumista Jyväskylän yliopistossa. Samoin 
työryhmä ehdottaa italian kielen aineopinnoista luopumista Jyväskylän yliopistossa. 
 
Rakenteellisen kehittämisen jatkotyöskentelyssä ja yliopiston neuvotteluissa Opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa on sovittu latinan kielen ja Italian kielen ja kulttuurin 
koulutuksesta luopumisesta kokonaan Jyväskylän yliopistossa. 
 
Latinan kielessä Jyväskylän yliopistossa on voinut suorittaa kandidaatin-, maisterin- ja 
tohtorintutkintoja. Vuoden 1994 jälkeen latina ei ole ollut hakukohteena päävalinnoissa 
tai yhteishaussa, mutta siihen on voinut hakeutua tutkinnon suorittajaksi pääaineen 
vaihtamisen kautta tai erillisvalinnassa maisteriopintoihin. Jatko-opiskelijaksi on voinut 
hakeutua tiedekunnan jatko-opinto-oikeuden hauissa. Aktiivisia tutkinto-opiskelijoita 
latinan kielessä on tietovaraston mukaan perustutkintotasolla viisi ja jatko-opinnoissa 
kolme. Tutkintosäännön (5 §) mukaan silloin kun tutkintoon johtava ohjelma 
lakkautetaan, yliopiston tulee järjestää sen opiskelun aloittaneille opiskelijoille 
mahdollisuus suorittaa kesken olevat opinnot loppuun kohtuullisen ajan kuluessa. 
Siirtymäkauden pituudesta ja järjestelyistä päättää rehtori. Kohtuullisena aikana 
voitaneen pitää yliopistolain mukaista tutkintojen suorittamisen tavoiteaikaa, jolloin 
viimeisenkin perustutkinto-opiskelijan tulee suorittaa tutkinto vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Jatko-opiskelijoiden kohdalla siirtymäajan pituus tulee arvioida erikseen. 
 
Vuosina 2010–2015 latinan kielessä on tietovaraston mukaan opintosuorituksia 
vuosittain keskimäärin 490 opintopistettä ja suorittajia on ollut keskimäärin 68. Latinan 
kielen kaksi perusopintojen opintojaksoa kuuluu pakollisina romaanisen filologian 
opetussuunnitelman aineopintoihin ja syventäviin opintoihin.  Romaanisen filologian 
opiskelijat ovat suorittaneet latinan opintoja noin 100 opintopistettä vuosittain ja heitä 
on ollut keskimäärin 21 vuosittain. 
 
Italian kielessä ja kulttuurissa on tiedekunnan koulutustarjonnassa perus- ja aineopinnot. 
Italian kielen ja kulttuurin koulutuksesta luopuminen valmistellaan 
opetussuunnitelmatyön yhteydessä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään yliopiston hallitukselle, että hallitus esittää edelleen 

opetus- ja kulttuuriministeriölle ministeriön koulutusvastuun 
täsmentämisestä antaman asetuksen (1451/2014) muuttamista 
1.1.2017 alkaen siten, että Jyväskylän yliopiston 
koulutusvastuista humanistisella alalla poistetaan klassiset 
kielet. Todetaan, että dekaani tekee rehtorille ehdotuksen 
siirtymäkauden pituutta ja järjestelyjä koskien. 
Päätetään luopua italian kielen ja kulttuurin 
koulutustarjonnasta seuraavan opetussuunnitelmakauden 
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kuluessa. Valmistelu tehdään opetussuunnitelmatyön 
yhteydessä. 

 
PÄÄTÖS:  Asia jätettiin pöydälle äänin 10 - 4 (liite nro 2). 

 
 
7. LAUSUNTO MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNALLE / OIKAISUPYYNTÖ 

(Seppänen) 
 

Yliopiston tutkintosäännön (57 §) mukaan yliopistossa on yksi keskitetty 
muutoksenhakulautakunta, joka käsittelee oikaisuvaatimukset. Edelleen tutkintosäännön (60 §) 
mukaan lisensiaattitutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä oikaisupyynnön 
yliopiston muutoksenhakulautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi ja arvosteli FL Jukka Seppäsen musiikkitieteen alaan 
kuuluvan lisensiaatintutkimuksen Hätätilanteiden äänihavainnot ja toimintakyky. 
Musiikinpsykologinen tarkastelu äänien merkityksestä osana tilannetietoisuuden 
ylläpitämistä ja tunteiden hallintaa kokouksessaan 24.2.2016. Seppänen on jättänyt 
määräaikana oikaisupyynnön lisensiaatintutkimuksen arvostelusta yliopiston 
muutoksenhakulautakunnalle (liite nro 3). 
 
Osana oikaisuvaatimusten valmistelua muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi 
valmistelija pyytää päätöksen tehneeltä opettajalta tai hallintoelimeltä, tässä tapauksessa 
tiedekuntaneuvostolta, lausunnon oikaisupyynnöstä. Seppäsen oikaisupyyntö on hyvin 
pitkälle samansisältöinen kuin hänen aiemmin tiedekuntaneuvostolle toimittamansa 
vastine tarkastajien lausuntoihin ennen lisensiaatintutkimuksen arvostelua. Vastine oli 
tiedekuntaneuvoston käytettävissä lisensiaatintutkimuksen arvostelusta päätettäessä 
24.2.2016 ja tiedekuntaneuvosto keskusteli vastineesta ja sen sisällöstä. 
Tiedekuntaneuvoston näkemyksen mukaan Seppäsen vastineessa esittämät näkökohdat 
eivät kokonaisuutena antaneet aihetta ehdotetun arvolauseen muuttamiseen tai muihin 
toimenpiteisiin tarkastusprosessissa. Keskustelun jälkeen tiedekuntaneuvosto arvosteli 
lisensiaatintutkimuksen tarkastajien lausuntojen ja pääedustajan tekemän arvolause-
ehdotuksen perusteella. 
 
FL Jukka Seppäsen lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessi on edennyt siten, että 
tarkastajiksi on dekaanin päätöksellä 2.4.2015 nimetty professori Tuomas Eerola ja 
tutkimus- ja kehittämispäällikkö, YTT Teija Mankkinen (Suomen pelastusalan 
keskusjärjestö). Ehdotuksen tarkastajista on humanistisen tiedekunnan käytännön 
mukaan tehnyt musiikkitieteen pääedustaja professori Erkki Huovinen. Tarkastajat ovat 
esittäneet sähköpostitse huhtikuussa 2015 yhteisenä näkemyksenään, että työ ei 
sellaisenaan vielä täytä lisensiaatintutkimuksen kriteerejä. Lisensiaatintutkimusta 
koskeva tarkempi palaute on välitetty Seppäselle työn ohjaajan, akatemiatutkija, FT 
Suvi Saarikallion kautta. Seppänen on työstänyt lisensiaatintutkimustaan ja uusi versio 
on lähetetty tarkastajille lokakuussa 2015. Lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuus on 
pidetty 21.1.2016. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Todetaan, että Seppäsen oikaisupyynnössä ei ole olennaista 

uutta verrattuna hänen aiemmin tiedekuntaneuvostolle 
jättämäänsä vastineeseen. Todetaan edelleen, että vastine on 
otettu huomioon lisensiaatintutkimuksen arvostelussa ja 
tiedekuntaneuvoston näkemyksen mukaan Seppäsen 
oikaisupyyntö on aiheeton. 

 
PÄÄTÖS:  Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
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8. OPETUSSUUNNITELMAT 2015–2017 / KORJAUKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää 
opetussuunnitelmista. 

 
Tiedekunnan opetussuunnitelmasta kaudelle 2015–2017 päätettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 18.3.2015. Kielten laitokselta on toimitettu korjauksia ja täydennyksiä 
opetussuunnitelmaan, jotka ovat liitteenä nro 4. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään korjaukset ja täydennykset opetus-

suunnitelmaan 2015–2017 liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
9.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Virtanen) 
 

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 Jarmo Jantunen ehdottaa, että FM Aija Virtasen 
suomen kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Toimijuutta toisella kielellä. Kansainvälisten 
sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen 
työharjoittelussa esitarkastajina tulisivat toimimaan yliopistonlehtori, FT Johanna 
Komppa (Helsingin yliopisto) ja apulaisprofessori, FT Lena Näre (Helsingin yliopisto). 
Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori Minna Suni ja professori Hannele 
Dufva.  

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

10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Sipola) 
 

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. 

 
Dekaani hyväksyi 21.12.2015 MA Olga Sipolan taidehistorian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Ikonopísnye rabóty v valaámskom monastyré v XVIII véke v 
kontékste kul´túry Priládožja i vlijánija stolíčnogo Peterburga (Valamon luostarin 
ikonitaide 1700-luvulla Laatokan ympäristön ja Pietarin pääkaupungin 
kulttuurivaikutteiden kontekstissa) esitarkastajiksi dosentti Kari Kotkavaaran (Åbo 
Akademi) ja PhD Yana Zeleninan (Andrei Rublevin museo, Moskova). Esitarkastajien 
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lausunnot on toimitettu MA Sipolalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 5 ja 6). Esitarkastaja Zeleninan lausunto on ohessa käännöksenä.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
11.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Kivistö) 
 

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, yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että FM Tapio Kivistön 
journalistiikan väitöskirjan Kohti aikakauslehden ydintä. Suomalainen aikakauslehti, 
lukijan tarpeet ja mediamurros tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 21. toukokuuta 
2016 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii professori Jaana Hujanen 
(Helsingin yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija Turo Uskali. Lupa väitöskirjan 
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.10.2015.  
 
Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että 
arviointilautakuntaan nimetään vastaväittäjä, professori Jaana Hujanen, yliopistotutkija 
Turo Uskali (pj.) ja yliopistonlehtori Tarja Valkonen. Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori emeritus Raimo Salokangas.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Linderoos) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat 
tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn 
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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 Petra Linderoosin saksan kielen ja kulttuurin väitöskirjan Mehrsprachigkeit von 
Lernern mit Migrationshintergrund im finnischen Fremdsprachenunterricht. 
Perspektiven der Lerner, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten  hyväksyminen. 
FM Linderoos puolusti julkisesti väitöskirjaansa 27.2.2016. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FM Linderoosille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 7).  
 
Yliopistonlehtori, dosentti Katja Mäntylän kustoksen lausunto on liitteenä nro 8. 
Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 9. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Linderoos)  
 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FM (väit.) Petra Linderoos (saksan kieli ja kulttuuri) 
 
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin.  
 
 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. 
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Jyväskylässä 20. päivänä huhtikuuta 2016 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 
 


