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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 18.2.2016.

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.
Henkilöstöjohtajan, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista.

4. ENGLANNIN KIELELLÄ OPETETTAVIEN MAISTERITUTKINTOON
JOHTAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN UUDELLEEN PERUSTAMINEN / ESITYS
REHTORILLE

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida ja kehittää
osaltaan tiedekunnassa annettavaa koulutusta sekä tehdä sitä koskevia esityksiä ja aloitteita.

Rehtori päätti 25.11.2015, että yliopiston englannin kielellä toteutettavat kansainväliset
maisterintutkintoon johtavat ohjelmat perustetaan uudelleen sisäisen arvioinnin
perusteella. Tiedekuntien esitykset perustettaviksi englanninkielisiksi
koulutusohjelmiksi tulee jättää 26.2.2016 mennessä. Rehtorin päätös ohjeineen on
luettavissa osoitteessa
https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/englanninkieliset_maisteriohjelmat .

Rehtorin päätöksen mukaan englannin kielellä opetettavat maisteriohjelmat ovat tärkeitä
yliopiston kansainvälisyydelle ja niiden on kytkeydyttävä yliopiston vahvuusalueisiin ja
heijastettava yliopiston tulevaa rakennetta. Ohjelmien on oltava riittävän houkuttelevia,
jotta niihin kyetään valitsemaan tarkoituksenmukainen määrä kansainvälisiä hakijoita.
Ohjelmien uudelleen perustamisen työkaluna käytetään koulutusohjelman perustamisen
laadunvarmistuskriteeristöä. Tärkeänä kriteerinä otetaan huomioon, kuinka hyvin
ohjelma liittyy yliopiston keskeisiin painoaloihin. Tiedekuntia on kehotettu etsimään
uusia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja vetovoimaisia avauksia, mutta myös
nykyisten koulutusohjelmien uudelleen perustamista voidaan esittää silloin kun se on
tarkoituksenmukaista. Koulutusohjelman perustamisen laadunvarmistuskriteeristö on
kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa
https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/koulutusohjelman_laadunvarmistuskriteerit.
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Keskeisenä tavoitteena on, että englanninkieliset koulutusohjelmat integroituvat entistä
tiiviimmin tiedekuntien muuhun koulutustarjontaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
perustettavien ohjelmien yhteyksiin yliopiston painoaloihin ja strategisiin tavoitteisiin,
yhteyksiin laitoksen tai tiedekunnan keskeisiin vahvuusaloihin ja muuhun
koulutustarjontaan, koulutuksen ja tutkimuksen yhteyksiin sekä ohjelman tuomaan
lisäarvoon koulutusalalle, tiedekunnalle tai yliopistolle. Yliopiston tarkoituksena ei ole
kasvattaa kansainvälisten maisteriohjelmien määrää.

Yliopistolain muutoksen myötä yliopistoilla on velvollisuus periä muuhun kuin
suomen- tai ruotsinkieliseen alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan
koulutukseen hyväksytyltä EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijalta
lukuvuosimaksu. Jyväskylän yliopisto ei ole vielä päättänyt lukuvuosimaksujen
suuruudesta, maksun perimiseen liittyvistä järjestelyistä eikä yliopistolaissa
edellytetystä apurahajärjestelmästä. Lukuvuosimaksu peritään ensimmäisen kerran
syksyllä 2017 opintonsa aloittavilta opiskelijoilta.

Jyväskylän yliopiston kansainväliset maisteriohjelmat arvioitiin 2013–2014 sisäisenä
arviointina. Musiikin laitoksen maisteriohjelmat käsiteltiin arvioinnissa yhtenä
kokonaisuutena Music Psychology Training -sateenvarjon alla. Arvioinnissa
maisteriohjelmien osalta yleisesti kiinnitettiin huomiota siihen, että ohjelmat usein
kytkeytyvät varsin löyhästi tiedekunnan muuhun tutkintokoulutukseen eivätkä
tiedekunnat aina ole vahvasti sitoutuneet ohjelmien kehittämiseen ja resursointiin.
Ohjelmien houkuttelevuudessa ulkomaalaisille hakijoille todettiin suuria eroja.
Taloudellisen kantokyvyn näkökulmasta ohjelmiin ei rekrytoida riittävästi opiskelijoita
eikä tuoteta riittävästi tutkintoja. Erityisesti Intercultural Communication -
maisteriohjelmasta ja musiikin laitoksen maisteriohjelmista todettiin, että niillä on
vahva akateeminen tausta ja historia, opetussuunnitelmia on kehitetty alojen
kehittämisen myötä sekä osaamistavoitteet on ohjelmissa määritelty ja kirjattu.
Akateemisen henkilöstön verkostoa käytetään ohjelmien markkinoinnissa ja
opiskelijoiden rekrytoinnissa. ICC-ohjelman vahvuutena nähtiin Eurocampus-yhteistyö
sekä ICC Minor -opintokokonaisuus, joka toimii yhtenä kanavana maisteriohjelmaan.
Edelleen ICC-ohjelman vahva yhteistyö laitoksella sekä yhteistyö kielikeskukseen
akateemisen kirjoittamisen taitojen opettamisessa nähtiin vahvuutena. Musiikin
maisteriohjelmien vahvuuksina tuotiin esiin monitieteinen lähestymistapa,
opetussuunnitelmayhteistyö kahden ohjelman välillä, opetusmenetelmien kehittäminen,
orientaatiokurssi ja opiskelijoiden ohjaussessiot sekä alumnien seurantakysely.
Kansainvälisten maisteriohjelmien sisäisen arvioinnin loppuraportti on luettavissa
osoitteessa
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/str/ydintoiminnot/koulutus/kansainvalisyys/intra/I
MDPevaluation2014.

Meneillään olevassa prosessissa maisteriohjelmien uudelleen perustamisesta
humanistisen tiedekunnan laitokset ovat ehdottaneet seuraavien ohjelmien uudelleen
perustamista tai perustamista (Master’s Degree Programmes in):

· Applied Language Studies for the Changing Society
· Intercultural Communication
· Music, Mind and Technology
· Music Therapy
· Strategy and Economic History
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Applied Language Studies for the Changing Society -ohjelma sijoittuu yliopiston
soveltavan kielentutkimuksen profilointialueelle ja on vahvasti integroitunut kielten
laitoksen ja Kielikampuksen olemassa olevaan koulutustarjontaan. Ohjelma myös
toteutetaan pääosin osana olemassa olevaa toimintaa. Ohjelmaan ollaan valitsemassa
ensimmäisiä opiskelijoita aloittamaan opinnot syksyllä 2016, joten taustatietoa
ohjelman toiminnasta ei vielä ole. Ehdotus Applied Language Studies for the Changing
Society -maisteriohjelman perustamisesta uudelleen on liitteenä nro 1.

Intercultural Communication -ohjelma sijoittuu yliopiston strategian painoalalle kielet,
kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Ohjelma on integroitunut vahvasti
viestintätieteiden laitoksen koulutustarjontaan maisterikoulutuksen ja
tohtorikoulutuksen kautta sekä tarjoamalla sivuainekoulutusta (ICC Minor).
Maisteriohjelmassa on viiden viime vuoden aikana aloittanut opintonsa keskimäärin 13–
15 opiskelijaa vuosittain ja siitä on valmistunut keskimäärin 10 tutkintoa vuosittain.
Lisäksi maisteriohjelma on tuottanut runsaasti opintopisteitä ICC Minor -
opintokokonaisuuden kautta. Tarkasteltaessa kaikkia Intercultural Communication
opintosuorituksia kolmen viimeisen lukuvuoden aikana, ovat ohjelman opintopisteistä
suorittaneet ohjelman omat opiskelijat keskimäärin 46 %. Muista suorittajista suuri
ryhmä ovat vaihto-opiskelijat ja heidän lisäkseen laitoksen ja tiedekunnan sekä muiden
tiedekuntien opiskelijat. Ehdotus Intercultural Communication -maisteriohjelman
perustamisesta uudelleen on liitteenä nro 2.

Historian ja etnologian laitos on ehdottanut Strategy and Economic History -
maisteriohjelman perustamista. Ohjelma sijoittuisi yliopiston strategian painoalalle
kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa ja olisi sisällöltään monitieteinen
perustuen humanistisiin tieteisiin, yhteiskuntatieteisiin, taloustieteisiin ja
liiketaloustieteeseen. Ehdotus Strategy and Economic History -maisteriohjelman
perustamisesta on liitteenä nro 3. Tiedekunta ei tässä vaiheessa esitä rehtorille
maisteriohjelman perustamista historian ja etnologian laitokseen. Maisteriohjelman
toteuttamista aidosti monitieteisenä yksiköiden välisenä yhteistyönä voidaan selvittää
myöhemmässä vaiheessa.

Musiikin maisteriohjelmien sijoittumista yliopiston rakenteisiin käsiteltiin 22.2.2016 ja
keskustelu jatkuu edelleen, joten tilanne on avoin. Musiikin laitoksen ehdotukset kv-
maisteriohjelmien Music, Mind and Technology ja Music Therapy
uudelleenperustamiseksi ovat liitteinä nro 4 ja 5. Musiikin maisteriohjelmiin otetaan
opiskelijoita joka toinen vuosi. Edellisessä sisäänotossa vuonna 2014 ja sitä edellisessä
sisäänotossa 2012 maisteriohjelmissa aloitti yhteensä keskimäärin 31 opiskelijaa. Noin
20  opiskelijaa  aloitti  Music  Therapy  -maisteriohjelmassa  ja  noin  15  Music,  Mind  and
Technology -maisteriohjelmassa. Viimeisen viiden vuoden aikana Music, Mind and
Technology -maisteriohjelmasta on valmistunut keskimäärin viisi ja Music Therapy -
maisteriohjelmasta keskimäärin viisi maisteria vuosittain.
Musiikin maisteriohjelmilla on yhteinen seminaari sekä joitakin yhteisiä opintojaksoja.
Tarkasteltaessa kolmen viimeisen lukuvuoden aikana suoritettuja Music, Mind and
Technology -ohjelman opintojaksosuorituksia, ovat ohjelman omat opiskelijat
suorittaneet keskimäärin 66 % opintopisteistä. Music Therapy -ohjelman opiskelijat
ovat suorittaneet MMT-ohjelman opintopisteistä samana ajanjaksona keskimäärin 22 %.
Muut ovat vaihto-opiskelijoiden lisäksi yksittäisiä suorittajia.
Music Therapy -ohjelman opintopisteistä ovat kolmen viimeisen lukuvuoden aikana
suorittaneet ohjelman omat opiskelijat keskimäärin 97 %. Muut ovat vaihto-opiskelijoita
ja yksittäisiä suorittajia. Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot tarjotaan ainoastaan
avoimen yliopiston opintoina.
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Yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta saatujen tietojen mukaan yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta on esittämässä rehtorille kahden kansainvälisen maisteriohjelmansa,
Development and International Cooperation ja Cultural Policy uudelleen perustamista.
Nämä tulisivat sijoittumaan uuteen humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään esittää rehtorille englannin kielellä opetettavien
maisteriohjelmien Applied Language Studies for the
Changing Society ja Intercultural Communication uudelleen
perustamista liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Keskusteltiin musiikin laitoksen kv-maisteriohjelmien Music,
Mind and Technology ja Music Therapy tilanteesta ja
päätettiin esittää rehtorille niiden uudelleen perustamista.

5. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Seppänen)

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

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

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle
ehdotuksen lisensiaatintutkimuksen arvolauseeksi ottaen huomioon tarkastajien ehdotuksen
arvolauseeksi.

Professori Tuomas Eerola (Jyväskylän yliopisto) ja YTT Teija Mankkinen (Suomen
pelastusalan keskusjärjestö) esittävät, että TM, FM Jukka Seppäsen musiikkitieteen
lisensiaatintutkimus Hätätilanteiden äänihavainnot ja toimintakyky.
Musiikinpsykologinen tarkastelu äänien merkityksestä osana tilannetietoisuuden
ylläpitämistä ja tunteiden hallintaa hyväksyttäisiin. Tarkastajien lausunnot on lähetetty
TM, FM Seppäselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6
ja 7). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut akatemiatutkija, FT Suvi Saarikallio.

Professori Erkki Huovisen ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 8.
TM, FM Jukka Seppäsen vastine tarkastajien lausuntoon on liitteenä nro 9.

PÄÄTÖS: Todettiin Seppäsen toimittama vastine.
Hyväksyttiin ja arvosteltiin lisensiaatintutkimus professori
Huovisen arvolause-ehdotuksen mukaisesti.

6.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Kaarkoski)

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 §) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää
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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 Pasi Ihalainen ehdottaa, että FM Miina Kaarkosken
yleisen historian väitöskirjakäsikirjoituksen ”Energiewende” versus ”Energiemix”:
Competing Conceptualizations of Nuclear Energy Policy in the German Parliamentary
Policy Debates in 1991–2001 esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Willibald
Steinmetz (Universität Bielefeld/Oxford University) ja akatemiatutkija, FT Esa
Ruuskanen (Oulun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Pasi
Ihalainen.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kuha, Leontjev, Voutilainen, Westman)

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 9.12.2015 FM Miia Kuhan Suomen historian
väitöskirjakäsikirjoituksen Pyhäpäivien vietto varhaismodernin ajan Savossa (noin
vuoteen 1710) esitarkastajiksi professori Kimmo Katajalan (Itä-Suomen yliopisto) ja
dosentti, FT Raisa Toivon (Tampereen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on
toimitettu FM Kuhalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro
10 ja 11).

Tiedekunta hyväksyi 11.11.2015 MA Dmitri Leontjevin soveltavan kielitieteen
väitöskirjakäsikirjoituksen ICAnDoiT: The Impact of Computerised Adaptive Corrective
Feedback on L2 English Learners esitarkastajiksi Associate Professor Matthew
Poehnerin (The Pennsylvania State University) ja professori Claudia Harschin
(Universität Bremen). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Leontjeville ja
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13).

Tiedekunta hyväksyi 11.11.2015 FM, KTM Miikka Voutilaisen taloushistorian
väitöskirjakäsikirjoituksen Poverty, inequality and hunger. The socioeconomic
background of the Finnish famine of the 1860s esitarkastajiksi professori Gormac Ó
Grádan (University of Dublin) ja dosentti Antti Häkkisen (Helsingin yliopisto).
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM, KTM Voutilaiselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15).

Tiedekunta hyväksyi 16.9.2015 FM Maija-Liisa Westmanin nykykulttuurin tutkimuksen
väitöskirjakäsikirjoituksen Teatterikritiikki intohimojen näyttämöillä. Tapaus
Keskisuomalainen: Teatterikritiikin ulkoasun, sisällön ja paradigmojen muutos 1961–
2010 esitarkastajiksi lehtori, YTT Maarit Jaakkolan (Tampereen yliopisto) ja professori
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Kimmo Jokisen (Perhetutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto). Esitarkastajien lausunnot
on toimitettu FM Westmanille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille
(liitteet nro 16, 17 ja 18).

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

8. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Kuha, Voutilainen)

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 Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Miia Kuhan
Suomen historian väitöskirjan Pyhäpäivien vietto varhaismodernin ajan Savossa (noin
vuoteen 1710) tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 29. huhtikuuta 2016 klo 12 salissa
H320,  ja  että  vastaväittäjänä  toimii  dosentti  Raisa  Toivo  (Tampereen  yliopisto)  ja
kustoksena professori Kustaa H. J. Vilkuna. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.2.2016.

Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään dosentti Raisa Toivo, professori Jari Ojala (pj.) ja
professori Petri Karonen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Pirjo Markkola.

Oppiaineen pääedustaja, professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, että FM, KTM Miikka
Voutilaisen taloushistorian väitöskirjan Poverty, inequality and hunger. The
socioeconomic background of the Finnish famine of the 1860s tarkastustilaisuus
pidetään 13. toukokuuta klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Antti
Häkkinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Ilkka Nummela. Lupa
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa
24.2.2016.



8

Oppiaineen pääedustaja, professori Juha-Antti Lamberg ehdottaa, että
arviointilautakuntaan nimetään dosentti Antti Häkkinen, professori Juha-Antti Lamberg
(pj.) ja professori Jaakko Pehkonen (JSBE). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut
professori Ilkka Nummela.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU
(Frigren, Lahti, Laine-Frigren, Peltola)

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 Pirita Frigrenin Suomen historian väitöskirjan Kotisatamassa. Merimiesten vaimot,
naisten toimijuus ja perheiden toimeentuloehdot 1800-luvun suomalaisessa
rannikkokaupungissa hyväksyminen. FM Frigren puolusti julkisesti väitöskirjaansa
22.1.2016. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Frigrenille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19).

Professori Jari Ojalan kustoksen lausunto on liitteenä nro 20.
Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 21.

FM Emmi Lahden Suomen historian väitöskirjan Tietäjiä, taikojia, hautausmaita.
Taikuus Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla hyväksyminen. FM Lahti puolusti
julkisesti väitöskirjaansa 16.1.2016. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Lahdelle
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 22).

Professori Petri Karosen kustoksen lausunto on liitteenä nro 23.
Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 24.

FM Tuomas Laine-Frigrenin yleisen historian väitöskirjan Searching for the Human
Factor. Psychology, Power and Ideology in Hungary during the Early Kádár Period
hyväksyminen. FM Laine-Frigren puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.2.2016.
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Laine-Frigrenille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 25).

Yliopistotutkija Anssi Halmesvirran kustoksen lausunto on liitteenä nro 26.
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Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 27.

FM Henna-Riikka Peltolan musiikkitieteen väitöskirjan Kind of blue. Emotions
experienced in relation to nominally sad music hyväksyminen. FM Peltola puolusti
julkisesti väitöskirjaansa 23.1.2016. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Peltolalle
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 28).

Professori Tuomas Eerolan kustoksen lausunto on liitteenä nro 29.
Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 30.

 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti.

10. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Seppänen)

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

Tutkintoa on anonut

TM, FM Jukka Seppänen (musiikkitiede)

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

11. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN
(Frigren, Lahti, Laine-Frigren, Peltola)

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

Tutkintoa ovat anoneet

FM (väit.) Pirita Frigren (Suomen historia)
FM (väit.) Emmi Lahti (Suomen historia)
FM (väit.) Tuomas Laine-Frigren (yleinen historia)
FM (väit.) Henna-Riikka Peltola (musiikkitiede)

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.34.
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Jyväskylässä 24. päivänä helmikuuta 2016

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Minna-Riitta Luukka

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen


