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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 10.3.2011. 
 

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

  PÄÄTÖS:    Todettiin. 
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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 K IELITAIDON 

ARVIOINTI  
 
  Vireille 12.10.2010 

 
Rehtori on 24.11.2010 tekemällään päätöksellä hyväksynyt tiedekunnan dekaanin 
esityksen kielitaidon arvioinnin professorin tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan 
kirjallisen suunnitelman rehtorin delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. 
Kirjallinen suunnitelma on liitteenä nro 1. 
 
Professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan soveltavan 
kielentutkimuksen keskukseen. 
 
Rehtori on hyväksynyt esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti 
toistaiseksi julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. 
Hallintokeskus julisti tehtävän haettavaksi. 
 
Kielitaidon arvioinnin professorin työsuhteista tehtävää haki 31.1.2011 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
Huhta, Ari, FT 
 

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

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Nikula, Alanen ja Oikari siht.) on 
valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani on valinnut asiantuntijoiksi 15.2.2011 
professori Elana Shohamyn (Tel-Avivin yliopisto, Israel) ja emeritusprofessori Viljo 
Kohosen (Tampereen yliopisto).  
 
Asiantuntijoille on toimitettu tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, 
hakijan hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Todetaan asiantuntijat. 
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PÄÄTÖS:  Todettiin. 
   

 
5.  YLIOPISTOTUTKIJAN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ (TENURE TRACK), JONKA 

ALA ON KOGNITIIVINEN MUSIIKINTUTKIMUS 
  
  Vireille 7.12.2010 
 

 Kognitiivisen musiikintutkimuksen yliopistotutkijan työsuhteinen tehtävä on sijoitettu 
musiikin laitokseen. Yliopistotutkija otetaan tehtävään 1.12.2010 alkaen tai 
mahdollisimman pian sen jälkeen viiden vuoden määräajaksi tai toistaiseksi. 

 
 Yliopistotutkijan työsuhteisen tehtävän toimintaympäristö on monitieteisen 

musiikintutkimuksen huippuyksikkö ja sen tutkimustoiminta sijoittuu kognitiivisen 
musiikintutkimuksen alueelle.   

 
 Yliopistotutkijan työsuhteista tehtävää hakivat 5.11.2010 päättyneen määräajan 

kuluessa: 
 

 Brattico, Elvira, PhD, dos. 
 Cook, Norman D., PhD  
 Dahl, Sofia, PhD  
 Kallinen, Kari, FT 
 Kuusi, Tuire, MuT   
 Lartillot, Olivier, PhD   
 Lemström, Kjell, FT, dos.  
 Lilja, Esa, FT 
 Luck, Geoffrey, PhD  
 Margulis, Elizabeth Hellmuth, PhD 
 Schmidt, Lüder, Dr. 
 Wiggins, Geraint A., PhD  
 Woolhouse, Matthew, PhD  
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 § mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee 
tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, 
seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata 
opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen 
hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle 
kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset 
opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja 
toimittamistaan kuulusteluista. 
 
Yliopistotutkijan tehtävissä painottuvat oman alan tutkimus (myös tutkimushankkeiden suunnittelu 
sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus sekä osallistuminen 
jatkokoulutukseen. 

 
Yliopistotutkija otetaan tehtävään aluksi viiden vuoden määräajaksi tai poikkeustapauksessa 
toistaiseksi. Tarkoituksena on, että tehtävään määräajaksi otettu pätevöityy määräaikaisuuden 
aikana pysyvään yliopistotutkijan tai professorin tehtävään. Työsopimus voidaan muuttaa 
toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli henkilön toiminta todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen 
ansiokkaaksi. Erityisen ansioitunut hakija voidaan ottaa toistaiseksi voimassaolevaan 
yliopistotutkijan tai määräaikaiseen professorin työsopimussuhteiseen tehtävään. 
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 
tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistotutkijan tehtävää täytettäessä ansioita 
arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut 
oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu 
opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot. 
 
Tieteellisestä tutkimustyöstä hankittujen näyttöjen odotetaan olevan korkeatasoisia ja tehtävää 
täytettäessä pidetään tärkeänä pitkäjänteistä sitoutumista. 
 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään 
otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Huippututkimusyksikön työkieli on 
englanti. Edellytyksenä on hyvä englannin kielen taito.  Yliopisto voi tarvittaessa myöntää 
erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Erkkilä, Toiviainen ja Oikari siht.) 
on valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani on valinnut asiantuntijaksi 22.11.2010 
professori Marc Lemanin (Ghentin yliopisto, Belgia). 
 

  Asiantuntija Lemanin lausunto on liitteenä nro 2. 
 

Dekaani on 10.3.2011 tekemällään päätöksellä vapauttanut hakija Luckin 
opetusnäytteen pitämisestä. PhD Luck on antanut opetusnäytteen 31.5.2007 musiikin 
yliassistentin viran hakua varten. Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin 
arvolauseella excellent. 
 
PhD Geoffrey Luckin hakemusasiakirjat ovat liitteenä nro 3.   

 
Laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän muistio kognitiivisen musiikintutkimuksen 
yliopistotutkijan tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 4. 
 

Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) mukaisesti yliopistotutkijan (yliopistonlehtori) tehtävään 
toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee 
kuulla tiedekuntaneuvostoa.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan kognitiivisen musiikintutkimuksen yliopisto-

tutkijan (tenure track) työsuhteisen tehtävän täyttämisestä 
1.8.2011 alkaen viiden vuoden määräajaksi tai toistaiseksi. 

     
  PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 
 
 
6. PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAJAKOULUTUKSEN HYVÄKSILUKEM INEN    
 

Yliopiston rehtori on kirjeellään 2.6.2010 kehottanut tiedekuntia ja laitoksia 
varmistamaan, että menestyksellisesti suoritettu puolustusvoimien johtajakoulutus, joka 
perustuu vuodesta 1998 alkaen uudistettuun opetussuunnitelmaan, voidaan lukea 
tutkinnossa hyväksi 5-6 opintopisteen laajuisesti.  
 
Hyväksilukeminen voi tapahtua tutkinnon valinnaisissa opinnoissa, ainekohtaisissa 
valinnaisissa tai projektiopinnoissa taikka JY:n kauppakorkeakoulun 
johtamiskoulutuskurssin osana. Humanistisen tiedekunnassa uusitaan 
opetussuunnitelmia kaudelle 2012 - 2015, jolloin laitokset voivat mahdollisuuksien 
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mukaan sisällyttää johtamiskoulutuksen hyväksiluvun johonkin kohtaan suunnitelmissa. 
Se ei ehkä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista kaikissa opetussuunnitelmissa, joten 
tarvitaan lisäksi mahdollisuus sisällyttää johtajakoulutus tutkinnon vapaavalintaisiin 
opintoihin.   
Puolustusvoimien johtaja- ja kouluttajakoulutus sisältää seuraavat osat (suluissa 
opetustuntimäärien maksimit):  
 
AUK I: Johtamisen ja kouluttamisen perusteet (30) 
AUK II + RUK: Johtamistaidon peruskurssi, Koulutustaidon peruskurssi sekä Johtamis- 
ja koulutustaidon harjoittelu (yht. 137) 
JOHTAJAKAUSI: Koulutustaidon jatkokurssit I-III, Koulutustaidon ohjattu harjoittelu, 
Tiimityöskentely, Johtamistaidon jatkokurssi, Johtamiskäyttäytymisen ohjattu 
kehittäminen (yht. 666). 
 
Tarkempi opetussuunnitelma on saatavilla.   

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että mainitut koulutusosiot vähintään 

yleisarvosanalla hyvä suorittaneille luetaan tutkintoon 6 
opintopistettä, joko tutkinnon valinnaisiin tai ainekohtaisiin 
opintoihin (ei kahteen kertaan).   

   
PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

7.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Di Rosario, Martikainen, Pöyhönen) 
 

MA Giovanna Di Rosario on anonut väittelylupaa puolustaakseen digitaalisen kulttuurin 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Electronic poetry: understanding poetry in the 
digital environment. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti PhD 
Maria Engberg (Blekinge Tekniska Högskola) ja PhD Alexandra Saemmer (University 
Paris 8). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Raine Koskimaa.  
 
FL Jari Martikainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Käsitettävä taidehistoria. Kuvalähtöinen malli taidehistorian 
opetukseen kuvallisen ilmaisun ammatillisessa perustutkinnossa. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Tuija Hautala-Hirvioja 
(Lapin yliopisto) ja lehtori, KT Hannu Heikkinen (Oulun yliopisto).  Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.  

 
FL Markku Pöyhönen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Muusikon tietämisen tavat. Moniälykkyys, 
hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun instrumenttituntien 
näkökulmasta. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori 
Lauri Väkevä (Sibelius-Akatemia) ja KT Eeva Kaisa Hyry (Oulun yliopisto). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Jukka Louhivuori. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
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8. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Turunen, Török)  
 
  FM Arja Turunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme? 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 7.12.2010 suostumuksensa mukaisesti 
professori Maija Töyryn (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu) ja dosentti Jyrki 
Pöysän (Kansanrunousarkisto, Joensuun perinnearkisto). Lausunnot on lähetetty FM 
Turuselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6). 

 
  Musiikin maisteri Ágnes Török on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Mint a folyó víz mellett termő szép fa”. Huszár 
Gál 1560-as énekeskönyve; himnuszok, canticumok és parafrázisok (”Tree planted by 
streams of water”. The hymnal of Gallus Huszár of 1560; hymns, canticles and 
paraphrases). Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 15.2.2011 suostumuksensa 
mukaisesti professori emeritus Árpád Joóbin (Nyiregyházan korkeakoulu) ja Dr. Katalin 
Losonczyn (Budapestin Leopold Mozart konservatorio). Lausunnot on lähetetty maisteri 
Törökille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8). 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
9. VÄITÖSTILAISUUS (Turunen, Török) 
 

FM Arja Turunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme? 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi perjantaina 27.5.2011 klo 12 Villa Ranan Blomstedtin salissa.  
Vastaväittäjänä toimii professori Maija Töyry (Aalto-yliopiston taideteollinen 
korkeakoulu) ja kustoksena professori Pirjo Korkiakangas.  
 
Musiikin maisteri Ágnes Török on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Mint a folyó víz mellett termő szép fa”. Huszár 
Gál 1560-as énekeskönyve; himnuszok, canticumok és parafrázisok (”Tree planted by 
streams of water”. The hymnal of Gallus Huszár of 1560; hymns, canticles and 
paraphrases). Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 30.3.2011 klo 12 (paikka 
ilmoitetaan myöhemmin). Vastaväittäjänä toimii Dr. Katalin Losonczy (Budapestin 
Leopold Mozart konservatorio) ja kustoksena professori emeritus Matti Vainio. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
  

 
10. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Ullakonoja) 
  
  FL Riikka Ullakonojan venäjän kielen ja kulttuurin väitöskirjan Da. Eto vopros! 

Prosodic development of Finnish students’ read-aloud Russian during study in Russia 
hyväksyminen. FL Ullakonoja puolusti julkisesti väitöskirjaansa 11.2.2011. 
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Vastaväittäjien lausunnot on toimitettu FL Ullakonojalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Hannele Dufva toteaa lausunnossaan, että Dr. Hirst oli 

estynyt saapumasta väitöstilaisuuteen, mutta professori Mennen oli neuvotellut hänen 
kanssaan kysymyksistä ja kommenteista, joita hän toivoi esitettävän ja näin myös toisen 
vastaväittäjän ääni tuli kuulluksi. Muutoin väitöstilaisuus sujui perinteisesti. Käyty 
keskustelu sujui vapautuneesti, mutta pureutui silti väitöstutkimuksen keskeisiin 
kysymyksiin, joissa sivuttiin sekä tutkimusasetelman suunnittelua että tulosten 
vaikuttavuutta niin tutkimuksen kuin opetuksenkin kannalta. Väittelijä puolustautui 
erinomaisen asiantuntevasti.   

 
  Professori Marjatta Vanhala-Aniszewskin esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 11. 
 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
11. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Järvi, Ullakonoja) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM (väit.) Ulla Järvi (journalistiikka)  
  
  FL (väit.) Riikka Ullakonoja (venäjän kieli ja kulttuuri) 
 
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
 
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45. 
 
 
 
Jyväskylässä 15. päivänä maaliskuuta 2011 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 


