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1. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan tiedekuntaneuvoston 
kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa 
tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätölcsellä ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

PÄÄTÖS: 	 Hyväksyttiin. 
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2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 11.3.2010. 

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

PÄÄTÖS: 	 Todettiin. 

3. TIEDOKSI 

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

4. VTT ILENRIKA ZILLIACUS-TIKKASEN HAKEMUS DOSENTIKSI 

Vireille 20.10.2009 

VTT Henrika Zilliacus-Tikkanen on jättänyt 12.10.2009 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan joumalistiikan dosentiksi. 

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. 

Tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kandelta asiantuntijalta, jollei 
sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Sitä arvosteltaessa otetaan 
huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa 
oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu 
opetuskyky. Dosentuurin hakijan on pääsääntöisesti annettava julkinen opetusnäyte, ellei 
sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. 

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin 
nimitetyiltä. Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, 
jolla hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston 
johtosäätmössä määrätyllä tavalla. 

Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla. 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.10.2009 journalistlikan dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti 
Birgitta Neyn (Södertörns högskola, Ruotsi) ja professori (ma), dosentti Iiris Ruohon 
(Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa VTT Henrika Zilliacus-Tikkasen 
tieteellisestä pätevyydestä. 

Molemmat asiantuntijat pitivät VTT Henrika Zilliacus-Tikkasta tieteellisesti pätevänä 
journalistiikan dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat 
kokouksessaan 8.12.2009 hänet tieteellisesti päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin. 
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Dekaani hyväksyi 20.1.2010 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 11.2.2010. 
VTT Zilliacus-Tikkasen opetusnäytteen aihe o1i Catharina Ahlgren — ensimmäisen 
suomalaisen aikakauslehden tekijä? Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että 
opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty (liite nro 1). 

Arvostelulautakunnan puheenjohtajan, professori Raimo Salokankaan lisäselvitys on 
liitteenä nro 2. 

Dosentin arvon myöntää Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.92009) 19 §:n mukaan 
tiedekuntaneuvosto. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Arvosteltaneen opetusnäyte. 
2. Arvioidaan, onko VTT Zilliacus-Tikkasella yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Todettaneen, että VTT Zilliacus-Tikkasella on opetus- ja 

tutkimustehtäviin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

4. Päätetään, myönnetäänkö VTT Hemika Zilliacus-
Tikkaselle journalistiikan dosentin arvo. 

PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin opetusnäyte arvolauseella hyväksytty. 
2. Päätettiin, että VTT Zilliacus-Tikkasella on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Todettlin. 
4. Myönnettiin 	VTT 	Henrika 	Zilliacus-Tikkaselle 

journalistiikan dosentin arvo 

5. FT PENTTI HADDINGTONIN HAKEMUS DOSENTIKSI 

Vireille 15.9.2009 

FT Pentti Haddington on jättänyt 4.11.2009 tiedeluumalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan englannin kielen, erityisesti multimodaalisen 
vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentiksi. 

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. 

Tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kandelta asiantuntijalta, jollei 
sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Sitä arvosteltaessa otetaan 
huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa 
oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu 
opetuskyky. Dosentuurin hakijan on pääsääntöisesti annettava julkinen opetusnäyte, ellei 
sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. 

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin 
nimitetyiltä. Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, 



4 

jolla hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston 
johtosäännössä määrätyllä tavalla. 

Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla. 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 17.11.2009 englannin kielen, erityisesti 
multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi apulaisprofessori, dosentti Pirkko 
Raudaskosken (Aalborgin yliopisto, Tanska) ja FD Mathias Brothin (Linköpingin 
yliopisto, Ruotsi) antamaan lausuntonsa FT Pentti Haddingtonin tieteellisestä 
pätevyydestä. 

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 3. Molemmat asiantuntijat 
katsovat FT Pentti Haddingtonin tieteellisesti päteväksi englarmin  kielen, erityisesti 
multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentiksi. 

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi keskiviikkona 31.3.2010 klo 
13, salissa P210 (Philologica). FT Haddington esittää opetusnäytteensä aiheeksi 
Multimodal interaction in cars. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 	1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
3. Valittaneen 	opetusnäytteen 	arvostelulautakuntaan 

varttunut tutkija Arja Piirainen-Marsh, pj., professori Anne 
Pitkänen-Huhta, lehtori Mark Kaunisto, assistentti Niina 
Lilja, siht. ja jatko-opiskelija Saija Peuronen. 

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
Sa1okangas, Hanka, Merisalo, Snellman, Erkkilä, Nikula 
ja Karonen totesivat FT Pentti Haddingtonin tieteellisesti 
päteväksi englannin kielen, erityisesti multimodaalisen 
vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentuuriin. 

2. Ehdotuksen mukainen. 
3. Ehdotuksen mukainen. 

6. VTT VILLE PERNAAN HAKEMUS DOSENTIKSI 

Vireille 8.12.2009 

VTT Ville Pemaa on jättänyt 27.11.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan joumalistlikan dosentiksi. 

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. 

Tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kandelta asiantuntijalta, jollei 
sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Sitä arvosteltaessa otetaan 
huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa 
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oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu 
opetuskyky. Dosentuurin hakijan on pääsääntöisesti annettava julkinen opetusnäyte, ellei 
sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. 

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin 
nimitetyiltä. Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, 
jolla hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston 
johtosäännössä määrätyllä tavalla. 

Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatirnuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla. 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 17.11.2009 journalistiikan dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori 
Heikki Luostarisen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Juhani  Wiion (Helsingin yliopisto) 
antamaan lausuntonsa VTT Ville Pemaan tieteellisestä pätevyydestä. 

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 4. Molemmat asiantuntijat 
katsovat VTT Ville Pemaan tieteellisesti päteväksi journalistiikan dosentuuriin. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäyte-

tilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 

PÄÄTÖS: 	1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
Salokangas, Hanka, Merisalo, Snellman, Erlddlä, Nikula ja 
Karonen totesivat VTT Ville Pernaan tieteellisesti 
päteväksi journalistiikan dosentuuriin. 

2. Ehdotuksen mukainen. 

7. AVOIMEN YLIOPISTON TOIMEENPANOSUUNNITELMA 

JY:n avoin yliopisto pyytää tiedekunnalta opetuslupaa tiedekunnan opetussuunnitelman 
mukaisen opetuksen järjestämiseen JY:n avoimen yksikössä sekä 
yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteenveto hakemuksista ja laitosten puoltamasta opetuksesta 
on oheisena (liite nro 5). 

Valtioneuvoston asetuksen 17.12.2009 (yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista) 
taustamuistiossa korostetaan sitä, että avoimen ja erillisten opintojen suorittajille tulee 
olla täysi varmuus opintojen luonteesta ja suhteesta tutldntoihin. Näiden opintojen tulee 
muistion mukaan olla ao. "yliopiston koulutusvastuuseen kuuluvia, tutkintosäännön 
mukaisia ja tutkintovaatimuksissa määriteltyjä opintoja". JY:n uuden tutkintosäännön 12 
§:n 6 mom:n mukaan "Mikäli tutkintoon voidaan liittää monitieteisiä tai muita opintoja, 
jotka ovat tarjolla vain avoimena yliopisto-opetuksena, ne on sisällytettävä tiedekunnan 
opetussuunnitelmaan". 

Suurin osa avoimen yliopiston opetuksesta tapahtuu sellaisissa oppiaineissa, joiden 
opetusta järjestetään tiedekunnankin puolella. Opetussuunnitelma on siis sama, joten 
mitään epäselvyyttä niiden suhteesta tutkintoihin ei ole (hyväksytään automaattisesti 
tutkinnon osiksi, jos opiskelija saa tutkinto-oikeuden). Kohnessa oppiaineessa 
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(kirjoittaminen, musiikkiterapia ja S2) perus- ja aineopinnot järjestetään kuitenkin vain 
avoimessa yliopistossa. Selvyyden vuoksi on päätöksessä syytä todeta niidenkin olevan 
tiedekunnan hyväksymiä tutkinnon osia. 
Yliopistojen koulutusvastuu on asetuksessa määritelty vain syventävien opintojen tasolla 
sekä maisteriohjehnina. Perus- ja aineopintotasoisten oppiaineiden perustamisesta tai 
lakkauttaniisesta päättävät tiedekunnat. 

PÄÄTÖSEILDOTUS: 	1. Hyväksyttäneen liitteen ja laitosten puoltojen mukaisesti. 
2. Päätettäneen, että JY:n avoimessa yliopistossa ja sen 

yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä tämän päätöksen 
mukainen opetus sisältyy humanistisen tiedekunnan 
opetussuunnitelmaan. 

3. Päätettäneen, että avoimessa yliopistossa järjestettävät 
kidoittamisen, musiikkiterapian sekä suomi toisena ja 
vieraana kielenä oppiaineiden perus- ja aineopinnot 
hyväksytään pääaineina tai sivuaineina HuK:ssa sekä 
sivuaineina FM:ssa. 

PÄÄTÖS: 
	

1. Ehdotuksen mukainen. 
2. Ehdotuksen mukainen 
3. Ehdotuksen mukainen. 

8. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Pekkola) 

FM Mika Pekkola on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitäskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Prophet of Radicalism. Erich Fromm and the 
Figurative Constitution of the Crisis of Modernity. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti yliopistonlehtori, FT Markku Hyrkkänen (Tampereen 
yliopisto) ja yliopistonopettaja, FT 011i-Pekka Moisio. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminutprofessori Anssi Halmesvirta. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrättäneen. 

PÄÄTÖS: 	 Määrättiin. 

9. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Huang) 

MA Ying-Hsuan Huang on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan London Chinatown: Sociolinguistic Ethnography 
of Visuality. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 16.6.2009 suostumuksensa 
mukaisesti professori Gunther Kressin (University of London) ja Dr. Suzanne Wong 
Scollonin (Alaska, USA). Lausunnot on lähetetty FM Huangille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). 

PÄÄTÖS: 	 Myönnettiin. 
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10. VÄITÖSTIGAISUUS (Huang) 

MA Ying-Hsuan Huang on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan London Chinatown: Sociolinguistic Ethnography 
of Visuality. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.3.2010. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 15.5.2010 klo 12 yliopiston vanhassa 
juhlasalissa (S212). Vastaväittäjinä toimivat professori Gunther Kress (University of 
London) ja Dr. Suzanne Wong Scollon (Alaska, USA). Kustoksena toimii professori Jan 
Blommaert. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksyttäneen. 

PÄÄTÖS: 	 Hyväksyttiitt. 

11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Huhta, Oja) 

FL Ari Huhdan soveltavan kielitieteen väitöskirjan Innovations in diagnostic assessment 
and feedback: An analysis of the usefulness of the DL4LANG language assessment 
system hyväksyminen. FL Huhta puolusti julkisesti väitöskirjaansa 27.2.2010. 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Huhdalle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston j äsenille (liite nro 8). 

Tilaisuuden kustos, professori Tarja Nikula toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin akateemisia tapoja. Vastaväittäjä esitti väittelijälle sekä 
teoreettiseen viitekehykseen että metodologiaan liittyviä kysymyksiä. Erityisesti 
keskityttiin käsitteiden "validius" ja luotettavuus" suhteeseen ja käyttöön 
tarkasteltavassa tutkimuksessa sekä tutkijapositioon liittyviä kysymyksiä asetelmassa, 
jossa tutkijalla on rooli sekä tutkittavana olevan järjestehnän kehittäjänä että sen 
arvioijana. Väittelijä vastasi ansiokkaasti ja asiantuntevasti hänelle esitettyihin 
kysymyksiin ja käyty keskustelu osoitti hänen hallitsevan syvällisesti oman 
tutkimusalueensa., 

Professori Tarja Nikula esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5). 

Pöydälle 16.2.2010 
FM Outi Ojan kirjallisuuden väitöskirjan Narsismeja 1990-luvun suomenkielisessä 
metarunoudessa hyväksyminen. FM Oja puolusti julkisesti väitöskirjaansa 19.12.2009. 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Ojalle ja toimitetaan oheisena 
tiedelamtaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 

FM Outi Ojan vastine on liitteenä nro 10. 

Tilaisuuden kustoksen, professori emerita Leena Kirstinän lausunto on liitteenä nro 11. 

Professori (ma) Mikko Keskinen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
kiitettävä (4/5). Arvolause-esitys on liitteenä nro 12. 
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PÄÄTÖS: 
	

Hyväksyttiin Huhdan ja Ojan väitäskirjat oppiaineen 
pääedustajien esitysten mukaisesti arvolauseella kiitettävä 
(4/5). 

12. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Huhta) 

Tutkintoa on anonut 

FL (väit) Ari Huhta (soveltava kielitiede) 

	

PÄÄTÖS: 	 Myönnettiin. 

13. KOKOIJKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 

Jyväskylässä 16. päivänä maaliskuuta 2010 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

	

Puheenjohtaja, dekaani 	 Pet Karonen 

Sihteeri, hallintoamanuenssi 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö 

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö 

444."01 1-444-vt kd e.i/k• 
Anna-Helena Mero 

Raija Oikari 

Ossi Päärnilä 
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