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Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousracnettelyohjeiden mukaan tiedekuntaneuvoston 
kokouskutsusaa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa 
tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kekouskutsussa mainittu. 
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PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 22.4.2010. 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin 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. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta. 

PÄÄ TÖSEHDOTUS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi amanuenssi Salla Kujala. 

PÄÄTÖS: Valittiin. 

5. FT PENTTI HADDINGTONIN HAKEMUS DOSENTIKSI 

Vireille 15.9.2009 

FT Pentti Haddington on jättänyt 4.11.2009 tiedekunnalle 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. 

Yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. 

Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 55812009, 89 §). Hyvää opetustaitoa 
arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut 
oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. 
Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn 
perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 
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Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin 

nimitetyiltä. Valtioneuvoston asetuksen (77012009) 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 eri vapauden näistä 
kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla. 

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

pätevyydestä. 

Molemmat asiantuntijat pitivät FT Pentti Haddingtonia tieteellisesti pätevänä englannin 
kielen, erityisesti multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentuuriin. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 16.3.2010 
hänet tieteellisesti päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin. 

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 31.3.2010. FT Haddingtonin opetus- 
näytteen aihe oli Multimodal interaction incars. Opetusnäytteen arvostelulautakunta 
esittää, että opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 1). 

PÄÄ TÖSEHDOTUS: 1. Hyväksytään opetusnäyte arvolauseella hyvä. 
2. Todetaan, että Ff Haddingtonilla on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Todetaan, että FT Haddingtonilla on opetus- ja 

tutkimustehtäviin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

4. Myönnetään FT Pentti Haddingtonille englannin kielen, 
erityisesti multimodaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen 
dosentin arvo. 

PÄÄTÖS: 1. Hyväksyttiin. 
2. Todettiin. 
3. Todettiin. 
4. Myönnettiin. 

6. VTT VILLE PERNAAN HAKEMUS DOSENTIKSI 

Vireille 8.12.2009 

VTT Ville Pernaa on jättänyt 27.11.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan journalistiikan dosentiksi. 

Yliopistolain (55812009) 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. 
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Yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. 

Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa 
arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut 
oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. 
Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn 
perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 

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. Opetuskie!en hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston 
johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä 

kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla. 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 17.11.2009 joumalistiikan dosentuuria 

tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi 
professori Heikki Luostarisen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Juhani Wiion (Helsingin 
yliopisto) antamaan lausuntonsa VTT Ville Pemaan tieteellisestä pätevyydestä. 

Molemmat asiantuntijat pitivät VTT Ville Pemaata tieteellisesti pätevänä journalistiikan 
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa ääni valtaiset jäsenet katsoi vat kokouksessaan 

16.3.2010 hänet tieteellisesti päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin. 

Dekaani hyväksyi 24.3.2010 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 12.4.2010. 
VTT Ville Pernaan opetusnäytteen aihe oli Politiikan journalismi Suomessa. 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että VTT Pernaan opetusnäyte 
hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 2). 

PÄÄ TÖSEHDOTUS: 1. Hyväksytään opetusnäyte arvolauseella hyvä. 
2. Todetaan, että VTT Pernaalla on yliopistolain (55812009) 

9 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Todetaan, että VTT 

. 
Pernaalla on opetus- ja 

tutkimustehtäviin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

4. Myönnetään VTT Ville PernaalIe journalistiikan dosentin 

arvo. 

PÄÄTÖS: 1. Hyväksyttiin. 
2. Todettiin. 
3. Todettiin. 
4. Myönnettiin. 
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7. FT HELI VALTOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 

Vireille 27.4.2010 

FT Heli Valtonen on jättänyt 26.3.2010 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin Suomen historian, erityisesti sosiaali- ja taloushistorian 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. 

Yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. 

Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa 
arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut 

oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetus näy te. 
Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn 
perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 

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 

kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla. 

Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 

PÄÄ TÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että Suomen historian, erityisesti sosiaali- ja 
taloushistorian dosentuuri, on tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukainen. 

2. Valitaan asiantuntijoiksi professorit Anne Ollila (Turun 
yliopisto) ja Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto) 
antamaan lausuntonsa FT Heli Valtosen tieteellisestä 
pätevyydestä. 

PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
2. Valittiin. 

8. HISTORIAN OPETUSSUUNNITELMA 2010 " 2012 

Historian ja etnologian laitos esittää historian opetussuunnitelman hyväksymistä 
lukuvuosiksi 2010 - 2012 (liite nro 3). 

PÄÄ TÖSEHDOTUS: Hyväksytään opetussuunnitelma liitteen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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9. VÄITTELYLUPA·ANOMUS (Klapcsik, Lassila) 

M.A. Sandor Klapcsik on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Liminal Space: Liminality and 
Multiplicity in Rational and Fantastic Subgenres of Popular Fiction - a Post- 
Structuralist Approach. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Brian McHale (Ohio State University) ja Dr. Matt Hills (Cardiff University). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Erkki Vainikkala. 

FM Jussi Lassila on anonut väittelylupaa puolustaakseen venäjän kielen ja kulttuurin 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Anticipating ideal youth in Putin' s Russia: 
symbolic capital and communicative demands of the youth movements "Nashi" and 
"Idushchie vmeste", Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Hilary Pilkington (University of Warwick) ja Dr. Lara Ryazanova-Clarke 
(University of Edinburgh). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Marjatta 
Vanhala-Aniszewski. 

PÄÄ TÖSEHDOTUS: Määrätään. 

PÄÄTÖS: Määrättiin. 

10. VÄITTELYLUVANMYÖNTÄMINEN (Kauppinen, Skaniakos, Varadi) 

FL Merja Kauppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lukemisen linjaukset - lukutaito ja sen opetus 
perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa. 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 17.11.2009 suostumuksensa mukai sesti 

professori emerita Pirjo Linnakylän ja professori Eero Ropon (Tampereen yliopisto). 
Lausunnot on lähetetty FL Kauppiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 4 ja 5). 

FL Terhi Skaniakos on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Discoursing Finnish Rock. Atticulations of 
Identities in the Saimaa-ilmiö Rock Documentary, Tiedekunta maarasi 
ennakkotarkastajiksi 19.1.2010 suostumuksensa mukaisesti dosentti Tarja Rautiainen- 
Keskustalon (Tampereen yliopisto) ja dosentti Heikki Uimosen (Tampereen yliopisto). 
Lausunnot on lähetetty FM Skaniakosille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). 

Musiikin maisteri Judttli Våradi on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Hogyan neveljiink ertö közönseget a 

komolyzenenek? (How to educate an audience to acquire a taste for classical music?). 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 16.2.2010 suostumuksensa mukaisesti 

professori Mihåly Duffekin (Debrecenin yliopisto) ja apulaisprofessori Peter Ordasin 
(Szegedin yliopisto). Lausunnot on lähetetty maisteri Våradille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

PÄÄTÖS: Myönnettiin . 



7 

11. VÄITÖS TILAISUUS (Skaniakos, Varadi) 

FL Terhi Skaniakos on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Discoursing Finnish Rock. Articulations of 
Identities in the Saimaa-ilmiö Rock Documentary. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.4.2010. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
perjantaina 14.5.2010 klo 12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tarja 
Rautiainen-Keskustalo (Tampereen yliopisto) ja kustoksena dosentti Yrjö Heinonen. 

Musiikin maisteri Judith Våradi on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Hogyan neveljiink ertå kozonseget a 

komolyzenenek? (How to educate an audience to acquire a taste for c1assical music?). 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.4.2010. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi perjantaina 21.5.2010 klo 10 salissa Ml03. Vastaväittäjänä toimii 
professori Mihåly Duffek (Debrecenin yliopisto) ja kustoksena professori Matti Vainio. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Lehtonen) 

FM Sanna Lehtosen englannin kielen väitöskirjan Invisible girls and old young women: 
fantastic bodily transformations and gender in children 's fantasy novels by Diana 
Wynne Jones and Susan Price hyväksyminen. Väitöskirja on laadittu Jyväskylän 
yliopiston ja Macquarien yliopiston (Sydney, Australia) välillä solmitun Cotutelle- 
sopimuksen mahdollistamassa yhteisohjauksessa. FM Lehtonen puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 27.3.2010. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Lehtoselle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

Tilaisuuden kustos, professori Sirpa Leppänen toteaa lausunnossaan, että Sanna 
Lehtosen väitöskirjan tarkastustilaisuudessa käytiin valaiseva ja antoisa keskustelu, jossa 
sekä vastaväittäjä - professori Reynolds - että väittelijä valottivat väitöskirjassa esitettyä 
tutkimushanketta, sen taustoja, tavoitteita ja havaintoja hyvin monipuolisesti ja 
havainnollisesti. Professori Reynolds oli valmistautunut tarkastajan rooliinsa 
erinomaisesti ja huolehti tilaisuudessa hyvin myös siitä, että yleisö pystyi seuraamaan 
keskustelua ja saamaan tutkimuksesta, sen ansioista ja haasteista selkeän kuvan. 
Väittelijä puolusti työtään ansiokkaasti, asiantuntevasti ja vakuuttavasti. 

Professori Paula Kalaja, esittää että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5). 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 



Sihteeri, hallintoamanuenssi 

  - /-It:AUJ\   
Anna-Helena Mero 

8 

13. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Ikonen) 

Tutkintoa on anonut 

FM Janne Ikonen (journalistiikka) 

PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Lehtonen) 

Tutkintoa on anonut 

FM (väit.) Sanna Johanna Lehtonen (englannin ldeli) 

Tutkinto on suoritettu Jyväskylän yliopiston ja Macquarien yliopiston (Sydney, 
Australia) yhteisesti toteuttamassa tohtorikoulutuksessa, joka· perustuu näiden 
yliopistojen väliseen sopimukseen (Cotutelle Agreement for Joint Doctoral Supervision). 

PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

15. KOKOUKSEN PÄÄ TT ÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.09. 

Jyväskylässä 27. päivänä huhtikuuta 2010 

Pöytäkirj an vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 

Pöytäkirjan tarkastaja, amanuenssi    Salla Kujala 


