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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 7.10.2010. 
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun 
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 
 

  PÄÄTÖS:     Todettiin. 
 
 
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. 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.   
 
  
3.  TIEDOKSI    
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON KIRJ ALLISUUS 

(painottuen kotimaiseen kirjallisuuteen)  
 

Vireille 30.3.2010 
 
Rehtori hyväksyi 11.5.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen kahden 
kirjallisuuden professorin tehtävän täyttämiseksi ja niitä koskevan kirjallisen 
suunnitelman rehtorin delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma on liitteenä nro 1. 
 
Tehtävät on sijoitettu humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitokseen.  

 
Toinen kirjallisuuden professuureista painottuu kotimaiseen kirjallisuuteen. Tehtävään 
sisältyy vastuu kirjallisuuden osuudesta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan-
koulutuksessa ja sitä kautta erityisenä painotuksena on sanataidepedagogiikka.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävät haettaviksi.  
 
Kirjallisuuden professorin (painottuen kotimaiseen kirjallisuuteen) työsuhteista tehtävää 
hakivat 17.9.2010 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Grönstrand, Heidi, FT 
Grünthal, Satu, FT, dos. 
Hallila, Mika, FT 
Hatavara, Mari, FT 
Helle, Anna, FT 
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Karkulehto, Sanna, FT, dos. 
Kaunonen, Leena, FT, dos. 
Koskimaa, Raine, FT 
Melkas, Kukku, FT 
Oja, Outi, FT 
Ojajärvi, Jussi, FT 
Rättyä, Kaisu, FT, dos.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Todetaan kirjallisuuden professorin (painottuen kotimaiseen 

kirjallisuuteen) työsuhteisen tehtävän hakijat. 
    

PÄÄTÖS: Todettiin. 
  
 

5. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON KIRJ ALLISUUS 
(painottuen nykykirjallisuuteen, kirjallisuusteoriaan ja metodologiaan) 

 
Vireille 30.3.2010 
 
Rehtori hyväksyi 11.5.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen kahden 
kirjallisuuden professorin tehtävän täyttämiseksi ja niitä koskevan kirjallisen 
suunnitelman rehtorin delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma on liitteenä nro 1. 
 
Tehtävät on sijoitettu humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitokseen.  

 
Kirjallisuuden oppiaineen toinen professuuri kohdentuu painoalalle 1 (taiteen tulkinta, 
ilmaisu ja kokeminen), ja siinä painottuvat nykykirjallisuus, kirjallisuusteoria ja 
metodologia taiteentutkimuksen osana. Professuurin alaan kuuluu myös kirjallisuuden 
aseman tarkastelu yhteiskunnassa, jolloin keskeisiä ovat myös laitoksen 2. painoalan 
(kulttuuriperintö, nykykulttuuri ja teknologia) mukaisesti nykykulttuurin ja teknologian 
kysymykset.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävät haettaviksi.  
 

 Kirjallisuuden professorin (painottuen nykykirjallisuuteen, kirjallisuusteoriaan ja 
metodologiaan) työsuhteista tehtävää hakivat 17.9.2010 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Hallila, Mika, FT 
Ikonen, Teemu, FT, dos. 
Keskinen, Mikko, FT, dos. 
Khapaeva, Dina, PhD 
Koskimaa, Raine, FT 
Kurki, Janne, FT, dos. 
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  PÄÄTÖSEHDOTUS: Todetaan kirjallisuuden professorin (painottuen 
nykykirjallisuuteen, kirjallisuusteoriaan ja metodologiaan) 
työsuhteisen tehtävän hakijat. 

 
PÄÄTÖS: Todettiin. 

 
 
6. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON K IELITAIDON 

ARVIOINTI  
 
  Vireille 12.10.2010 
 

Rehtori on 16.9.2010 tekemällään päätöksellä antanut tiedekunnalle luvan kielitaidon 
arvioinnin professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa.     

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä:  
dekaani Petri Karonen, pj.,  
laitoksen johtaja, professori Tarja Nikula (soveltavan kielentutkimuksen keskus),  
professori Riikka Alanen (soveltavan kielentutkimuksen keskus). 
Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin delegointipäätös 14.12.2009/liite 3). 
 
Valmisteluryhmä valmistelee professorin tehtävän täyttämistä julkisella, 
lähtökohtaisesti kansainvälisellä haulla. Valmisteluryhmä laatii kirjallisen suunnitelman 
professorin tehtävän täyttämiseksi sekä valmistelee hakuilmoituksen.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan kielitaidon arvioinnin professuurin 

täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta.  

 
PÄÄTÖS:  Keskusteltiin. 

 
 
7. FT TUIRE RANTA-MEYERIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MY ÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 8.6.2010 
 
  FT Tuire Ranta-Meyer on jättänyt 25.5.2010 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin musiikin dosentin arvo, erityisalana suomalainen musiikki ja 
musiikkikasvatuksen historia.  

  
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. 
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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. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 8.6.2010 musiikin dosentuuria, erityisalana 
suomalainen musiikki ja musiikkikasvatuksen historia, tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Antti Juvosen 
(Joensuun yliopisto) ja emeritusprofessori Reijo Pajamon (Sibelius-Akatemia) antamaan 
lausuntonsa FT Tuire Ranta-Meyerin tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat pitivät FT Tuire Ranta-Meyeria tieteellisesti pätevänä musiikin 
dosentuuriin, erityisalana suomalainen musiikki ja musiikkikasvatuksen historia. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 14.9.2010 
hänet tieteellisesti päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani on hyväksynyt 16.9.2010 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 4.10.2010. FT 
Tuire Ranta-Meyerin opetusnäytteen aihe oli Säveltäjän henkilöhistoriallisen aineiston 
tutkimisen mahdollisuudet ja haasteet. Tapausesimerkkinä Erkki Melartin. Opetus-
näytteen arvostelulautakunta esittää, että FT Ranta-Meyrerin opetusnäyte hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyväksytty (liite nro 2).     

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Arvostellaan opetusnäyte. 

   2. Arvioidaan, onko FT Ranta-Meyerilla yliopistolain 
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

   3. Todetaan, että FT Ranta-Meyerilla on opetus- ja 
tutkimustehtäviin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

     4. Päätetään, myönnetäänkö FT Tuire Ranta-Meyerille 
musiikin dosentin arvo, erityisalana suomalainen musiikki 
ja musiikkikasvatus. 

 
  PÄÄTÖS:  Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksien hankkimista varten. 
     
    

8. VUODEN 2011 OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET    
 

Yliopiston johtosäännön mukaan (19§) mukaan tiedekuntaneuvosto päättää 
opiskelijoiden valintaperusteista sekä esittää yliopiston hallitukselle otettavien 
opiskelijoiden määrät.  Neuvosto on jo tehnyt esityksen opiskelijamääristä 
kokouksessaan 22.6.2010.  
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Päätösehdotus valintaperusteista on oheisena (liite nro 3). Ehdotus sisältää hakutiedot, 
valintaperusteet, valintakokeiden tiedot sekä kiintiöt. Aiempaan kiintiöesitykseen 
esitetään muutosta taidekasvatuksen osalta. Koska taidekasvatuksen opetus painottunee 
lähitulevaisuudessa maisteriopintoihin, esitetään, ettei oppiaineeseen oteta uusia 
opiskelijoita vuoden 2011 päävalinnassa. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään liitteen mukaisesti. 
  
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin hakutiedot, valintaperusteet ja valintakokeiden 

tiedot liitteen mukaisesti.  
  Kiintiöiden osalta professori Pauline von Bonsdorff teki 

vastaesityksen, että taidekasvatuksen päävalinta ja sisäänotto 
säilytetään. Professori Outi Merisalo ja erikoistutkija Sabine 
Ylönen kannattivat esitystä. Asiassa suoritettiin äänestys. 
Ääntenlaskijaksi valittiin sihteeri Anna-Helena Mero. 
Puheenjohtajan esitys sai kolme ääntä ja professori von 
Bonsdorffin esitys kymmenen ääntä.  

  Näin ollen päätettiin esittää yliopiston hallitukselle, että 
taidekasvatuksen päävalinta (kiintiö 8) säilytetään vuonna 
2011.  

 
  Pöytäkirjaan lisättiin liitteeksi professori von Bonsdorffin 

eriävä mielipide valintakiintiöasiaan. 
 

 
9. JATKO-OPETUSSUUNNITELMAN TARKISTUS    
 

Schildt-instituutin johtoryhmä esittää jatkotutkintojen opetussuunnitelmaan (ks. 
https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/tutorial/jopas/opetussuunnitelma ) 
seuraavat otsikko- ja opintopistemuutokset: 

 
 Tohtoriseminaari (10 op) 

(ennen Tutkimusseminaari) 
 

 Tutkijan taidot (10 op) 
(ennen Oman tutkimusalan jatko-opinnot 10 - 15 op) 
 

 Työelämätaidot (10 op) 
(ennen Tutkimustyön taidot 10 - 15 op) 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään. 

  
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 

10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Kokkonen, Lilja)  
 
  FL Lotta Kokkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-
Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja 
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kiinnittymisestä uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Tiedekunta määräsi 31.8.2010 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti FT Anne Alitolppa-Niitamon 
(Väestöliitto) ja professori emerita Liisa Salo-Leen. Lausunnot on lähetetty FL 
Kokkoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 4 ja 5). 

 
  FM Niina Lilja on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot 
kakkoskielisessä keskustelussa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 30.3.2010 
suostumuksensa mukaisesti FT Salla Kurhilan (Helsingin yliopisto) ja professori Hanna 
Lehti-Eklundin (Helsingin yliopisto). Lausunnot on lähetetty FM Liljalle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin.   
 
 
11. VÄITÖSTILAISUUS (Kananen, Kokkonen, Nissi, Toivanen) 
 
  FM Heli Kananen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vaiettu menneisyys – Ortodoksisen siirtoväen 
sopeutuminen sotien jälkeisessä Ylä-Savossa (1946 - 1959). Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 31.8.2010. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
lauantaina 27.11.2010 klo 12 salissa H320.  Vastaväittäjänä toimii professori Tapio 
Hämynen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen.  

 
FL Lotta Kokkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-
Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja 
kiinnittymisestä uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.10.2010. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
maanantaina 8.11.2010 klo 12 salissa S212 (vanha juhlasali). Vastaväittäjänä toimii 
professori Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Maili Pörhölä. 

 
  FM Riikka Nissi on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tekstistä tulee tosi. Tulkinnan vuorovaikutuksellinen 
rakentuminen nuorten kristittyjen raamattupiiri-istunnoissa. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 14.9.2010. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
lauantaina 11.12.2010 klo 12 Villa Ranan Blomstedtin salissa. Vastaväittäjänä toimii 
professori emerita Helena Kangasharju (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) ja 
kustoksena professori Arja Piirainen-Marsh.  

 
  FL Anna-Leena Toivanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Negotiating Nationhood and Commitment: 
Readings of Yvonne Vera’s and Dambudzo Marechera’s Work and Authorial Image 
against the Backdrop of Crisis. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 14.9.2010. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 11.12.2010 klo 
12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Joel Kuortti (Turun yliopisto) ja 
kustoksena professori (ma) Mikko Keskinen.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
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PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Dsupin, Jokinen, Kauppinen) 
 
  Musiikin maisteri Borbála Tamasiné Dsupinin musiikkitieteen väitöskirjan A népi 

játékok és a mozgás relációja és funkciója a 3-7 éves gyermekek 
személyiségfejlődésében (The relation and function of folk games and movement in the 3 
to 7-year-old children’s personality development) hyväksyminen. Maisteri Dsupin 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 3.9.2010. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty maisteri 
Dsupinille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori emeritus Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että 

respondentin lection jälkeen vastaväittäjä kävi huolellisesti läpi väitöskirjan yleistä 
problematiikkaa ja antoi tunnustusta väittelijän tekemästä työstä. Asiasta kehkeytyi 
syvällinen tieteellinen diskussio. Respondentti puolustautui vakuuttavasti kriittisistäkin 
huomioista.  

 
Professori (ma) Tuomas Eerola esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä (3/5).  
 
FM Elina Jokisen kirjallisuuden väitöskirjan Vallan kirjailijat. Valtion apurahoituksen 
merkitys kirjailijoille vuosituhannen vaihteen Suomessa hyväksyminen. FM Jokinen 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 4.9.2010. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM 
Jokiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Leena Kirstinä toteaa lausunnossaan, että tilaisuus sujui 
vakiintuneita akateemisia käytäntöjä noudattaen. Opponointi oli erittäin asiantuntevaa, ja 
tekijä puolusti työtään hyvin.  
 
Professori (ma) Mikko Keskinen esittää että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä (3/5).  
 
FL Merja Kauppisen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Lukemisen linjaukset – 
lukutaito ja sen opetus perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetussuunnitelmissa hyväksyminen. FL Kauppinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
18.9.2010. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Kauppiselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Minna-Riitta Luukka toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus sujui perinteisiä akateemisia tapoja noudattaen. Tilaisuudessa käytiin 
kiinnostavaa keskustelua. Vastaväittäjä esitti olennaisia kysymyksiä, ja väittelijä vastasi 
niihin ansiokkaasti.  
 
Professori Riikka Alanen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5).  

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
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13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Dsupin, Jokinen, Kauppinen) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet. 
 
  Musiikin maisteri (väit.) Borbála Tamásiné Dsupin (musiikkitiede) 
 
  FM (väit.) Elina Jokinen (kirjallisuus) 
 
  FL (väit.) Merja Kauppinen (soveltava kielitiede) 
   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 
 
 
 
Jyväskylässä 12. päivänä lokakuuta 2010 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
 
Sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 
 


