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Lyhty 

Jäsenet: Läsnä: Päätös: 
Dekaani Petri Karonen, pj. 1 - 14 1 - 14 
Professori Raimo Salokangas 1 - 14 1 - 14 
Professori Pauline von Bonsdorff 1 - 14 1 - 14 
Professori Sirpa Leppänen 1 - 14 1 - 14 
Professori Hanna Snellman 1 - 14 1 - 14 
Professori Jaakko Erkkilä 1 - 14 1 - 14 
Professori Tarja Nikula 1 - 14 1 - 14 
Lehtori Bertold Fuchs 1 - 14 1 - 14 
Yliassistentti Marko Lamberg 1 - 14 1 - 14 
Lehtori Leena Mikkola 1 - 14 1 - 14 
Erikoistutkija Sabine Ylönen 1 - 14 1 - 14 
Opiskelija Anna Inget- - 
Opiskelija Johanna Pietiläinen 1 - 14 1 - 9, 11, 13 - 14 
Opiskelija Päivi Hulkkonen 1 - 14 1 - 9, 11, 13 - 14 
Opiskelija Teresa Pohjolainen 1 - 14 1 - 9, 11, 13 - 14 

Valmistelijat: 	hallintopäällikkö Raija Oikari, raija.oikari@jyu.fi , puh. 1203 (asiat 1 - 6) 
opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, ossi.paarnila@jyuf puh.1204 (asiat 7 - 13) 
amanuenssi Salla Kujala, salla.kujala@jyuli, puh. 1200 (asiat 10 - 13) 

Pöytäkirjanpitäjä: 	hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@jyu.fi , puh. 1202 (asiat 1 - 14) 

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 14.1.2010. 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun 
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 

PÄÄTÖS: 	 Todettiin päätösvaltaiseksi. 

2. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden 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: 
Asia 11 MA Ildikö Våradin väittelylupa-anomus 
Asia 13 FL Ari Huhdan ja FL Inka Mikkosen väitöstilaisuudet 

PÄÄTÖS: 	 Hyväksyttiin asialista ja lisäasiat. 
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3. TIEDOKSI 

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Dekaanin päätökset henkilöstöasioista. 

4. SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN 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. 

Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta kaudeksi 1.1.2010 — 31.12.2013. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Valittaneen sihteeriksi hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
ja pöytäkirjan tarkastajiksi hallintopäällikkö Raija Oikari sekä 
opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä. 

PÄÄTÖS: 	 Valittiin. 

5. TIEDEKUNTANEUVOSTON JA DEKAANIN TEHTÄVÄT 

Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävät on lueteltu Jyväskylän yliopiston 
johtosäännön 19 ja 20 §:ssä (liite nro 1). 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskusteltaneen. 

PÄÄTÖS: 	 Keskusteltiin. 

6. KOKOUS- JA PÄÄTÖSMENETTELY JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA 

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettely Jyväskylän yliopistossa on 
hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009 (liite nro 2). 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskusteltaneen. 

PÄÄTÖS: 	 Keskusteltiin. 

7. ARKISTONHALLINNAN MAISTERIOHJELMAN NIMENMUUTOS 

•Historian ja etnologian laitos esittää, että Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston 
yhteisen arkistonhallinnan maisteriohj elman nimi muutetaan asiakirjahallinnan 
maisteriohjelmaksi. Tampereen yliopisto on myös tehnyt vastaavan aloitteen. 
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Ohjelma on hyväksytty opetusministeriön asetukseen yliopistojen maisteriohjelmista 
(nro 767/08 25.11.2008). Seuraava asetuksen tarkistuskierros tapahtuu kesään mennessä 
vuotta 2011 varten. Hallintokeskus kokoaa tiedekuntien tekemät esitykset 
opetusministeriölle. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksyttäneen ja toimitettaneen esitys edelleen 
hallintokeskukselle. 

PÄÄTÖS: 	 Hyväksyttiin ja toimitetaan esitys hallintokeskukselle. 

8. TIEDEKUNNAN YLEINEN TENTTIPÄIVÄ 

Tiedekunnan yleiset tentit on järjestetty lauantaisin kki 10 alkaen. Päivä ja aika 
ehdotetaan siirrettäväksi perjantaihin klo 12 alkaen. Perjantaisin pystytään valvonta 
järjestämään luotettavammin ja mandolliset häiriöt selvittämään helpommin. 

Dekaani määrää tenttien päivämäärät myöhemmin. Tenttejä tulisi olemaan noin yksi 
kuukautta kohden. Perjantaipäivää käyttävät tenteissään yhteiskuntatieteellinen sekä 
kasvatustieteiden tiedekunta, joten päiviä joudutaan sovittelemaan. Alustavasti on 
suunniteltu, että humanistisella tiedekunnalla olisi käytössään kuukauden toinen 
perj antai. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksyttäneen tenttien järjestäminen syyslukukaudesta 2010 
lähtien perjantaisin (alkaen klo 12). 

PÄÄTÖS: 
	

Hyväksyttiin. 

9. PRO GRADU -TUTKIELMIEN HYVÄKSYMISPROSESSI 

Yliopiston 1.1.2010 voimaan astunut hallintojohtosääntö antaa (19 §) mandollisuuden 
delegoida syventävien opintojen tutkielman hyväksymisen laitosjohtajalle. Gradujen 
hyväksymiseen ei liity sellaista tukipalvelutoimintaa, joka edellyttäisi keskitettyä 
käsittelyä. Laitostason hyväksyminen nopeuttaa opiskelijan valmistumisprosessia, koska 
gradun postitus A-taloon ja sieltä takaisin laitokselle jää pois. 

Myöhemmin keväällä annettavassa uudessa JY:n tutkintosäännössä säädetään gradujen 
osalta muun muassa oikaisumenettelystä. Tutkintosääntö tulee voimaan 1.8.2010, mutta 
periaatepäätös gradujen hyväksymisestä laitoksilla voidaan tehdä jo nyt siten, että se 
astuisi voimaan samassa aikataulussa. 

Palvelukeskuksen opintotiimi valmistelee prosessin käytännön ohjeet kevään aikana. 
Kokemusta on saatavissa muun muassa Turun ja Tampereen yliopistojen humanistisista 
tiedekunnista, joissa gradujen hyväksyminen laitoksilla on ollut käytäntönä jo kauan. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätettäneen, että 1.8.2010 alkaen laitoksen johtaja tai 
varaj ohtaja (keskinäisen työnjakonsa mukaisesti) hyväksyy 
syventävien opintojen tutkielmat. 

PÄÄTÖS: 	 Päätettiin. 
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10. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Seppälä) 

Dosentti Terhi Ainiala (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) ja professori Janne 
Saarikivi (Helsingin yliopisto) esittävät, että FM Janne Seppälän suomen kielen 
lisensiaatintutkimus Kaksi- ja nelipyöräisten •kulkineitten kansanomaiset nimitykset 
suomessa ja virossa sekä niiden asema onomastiikassa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut lehtori, FT Jouko Koivisto. Tarkastajien lausunto on toimitettu 
FM Seppäselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 3). 
Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyvä (3/5). 

PÄÄTÖS: 	 Hyväksyttiin. 

11. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Jokinen, Nissi, Skaniakos, Våradi) 

FM Elina Jokinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Vallan kirjailijat. Valtion taiteilijatuen vaikutus 
kirjailijatyöhön, kirjallisuuteen ja kirjalliseen elämään 1990-luvun Suomessa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Anita Kangas 
ja emeritusprofessori Juhani Niemi. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
emeritaprofessori Leena Kirstinä. 

FM Riikka Nissi on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Kilpailevat tulkinnat. Erimielisyys ja tekstin merkityksen 
kollaboratiivinen rakentuminen raamattupiiri-istunnoissa. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Helena Kangasharju (Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulu) ja professori Liisa Tainio (Helsingin yliopisto). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminutprofessori Arja Piirainen-Marsh. 

FL Terhi Skaniakos on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Discoursing Suomi Rock. Articulations of 
sociocultural identities in the Saimaa-ilmiö rock documentary. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Tarja Rautiainen-Keskustalo 
(Tampereen yliopisto) ja dosentti Heikki Uimonen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut dosentti Yrjö Heinonen. 

MA Ildikö Våradi on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Paraszt polgårosodås finn modellje. Kodolånyi Jånos 
finnorszågi tevjkenysge s finn utirajzai (Talonpoikien keskiluokkaistumisen 
suomalainen malli. Jånos Kodolånyin toiminta Suomessa ja Suomea koskevat 
matkakuvaukset). Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Ferenc A. Molnår (Miskolcin yliopisto, Unkari) ja apulaisprofessori Gåbor 
Ujvåry (Budapestin ELTE-yliopisto, Unkari). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Tuomo Landelma. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrättäneen. 

PÄÄTÖS: 	 Määrättiin. 
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12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kääntä, Nieminen) 

FM Leila Kääntä on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan A multisemiotic perspective into classroom interaction: teacher 
turn-allocation and repair practices. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti 15.9.2009 dosentti Fritjof Sahlströmin (Helsinki Collegium 
for Advanced Studies, Helsingin yliopisto) ja professori Paul Seedhousen (Newcastle 
University). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Käännälle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston j äsenille (liitteet nro 4 ja 5). 

Pöydälle 7.4.2009 
FM Tommi Nieminen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
(kielten laitos) väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lajien synty. Tekstilaji kielitieteen 
semioottisessa metateoriassa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 20.1.2009 
suostumuksensa mukaisesti erikoistutkija, FT Mika Lähteenmäen ja professori (ma) 
Susanna Shoren (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM 
Niemiselle ja jaettu tiedekuntaneuvoston jäsenille esittelylistan 4/7.4.2009 liitteinä 11 ja 
12. Ennakkotarkastajana toimineen professori Susanna Shoren lausunto oheisena 
liitteenä nro 6. 

PÄÄTÖS: 	 Myönnettiin. 

13. VÄITÖSTILAISUUS (Huhta, Kuuva, Kääntä, Mikkonen) 

FL Ari Huhta on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Innovations in diagnostic assessment and 
feedback: An analysis of the usefulness of the DIALANG language assessment system. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2009. Väitöstilaisuus 
pidetään lauantaina 27.2.2010 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä 
toimii emeritusprofessori Mats Oscarson (Göteborgin yliopisto) ja kustoksena 
professori Hannele Dufva. 

FM, FT (kogn. tiede) Sari Kuuva on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Symbol, Munch and Creativity. Metabolism of 
Visual Symbols. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2009. 
Väitöstilaisuus pidetään maanantaina 3.5.2010 klo 12 Juomatehtaan auditoriossa (JT 
120). Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Götz Pochat (Grazin yliopisto) ja 
kustoksenaprofessori Annika Waenerberg. 

FM Leila Kääntä on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan A multisemiotic perspective into classroom interaction: teacher 
turn-allocation and repair practices. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 19.1.2010. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 6.3.2010 klo 12 Paulaharjun 
salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii dosentti Fritjof Sahlström (Helsinki 
Collegium for Advanced Studies, Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Arja 
Piirainen-Marsh. 

FL Inka Mikkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan "Olen sitä mieltä, että..." Lukiolaisten yleisönosastotekstien 



Sihteeri, hallintoamanuenssi 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö 	 Raija Oikari 

"tili•P)M kel&M 
Anna-Helena Mero 
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rakenne ja argumentointi. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
8.12.2009. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 13.3.2010 ldo 12 Paulaharjun salissa 
(Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Anneli Kauppinen ja kustoksena 
professori Minna-Riitta Luukka. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksyttäneen. 

PÄÄTÖS: 	 Hyväksyttiin. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja Petri Karonen päätti kokouksen klo 11.55. 

Jyväskylässä 19. tammikuuta 2010 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani t Karonen 

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö 	Ossi Päärnilä 
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