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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 7.4.2011. 
 

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. PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALIN TA  
 
  Kokouksien 12.4.2011 ja 10.5.2011 pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjan tarkastajan valinta. 
  
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan pöytäkirjanpitäjäksi amanuenssi Salla Kujala ja 

pöytäkirjan tarkastajaksi amanuenssi Tellervo Helin. 
 
  PÄÄTÖS: Valittiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
 
3. 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.  
 
 
4.  TIEDOKSI    
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
 
5. YLIOPISTONLEHTORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA A LA ON 

YHTEISÖVIESTINTÄ  
 

 Yliopistonlehtorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on yhteisöviestintä, on sijoitettu 
viestintätieteiden laitokseen. Tehtävä täytetään 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.  

 
 Yhteisöviestinnän yliopistonlehtorin tehtävää haki 18.3.2011 päättyneen määräajan 

kuluessa: 
 
   Luoma-aho, Vilma, FT, dos. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n 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. 
 
Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin 
tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa 
opetusta ja ohjata opinnäytteitä. 

 
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. 
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Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Dekaani on vapauttanut 29.3.2011 tekemällään päätöksellä hakija Vilma Luoma-ahon 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Luoma-aho on antanut 26.5.2009 yhteisöviestinnän 
professorin virantäytön yhteydessä opetusnäytteen, joka arvosteltiin arvolauseella 
erinomainen. 

 
Laitoksen johtaja Pertti Hurmeen muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2011 alkaen 
toistaiseksi, on liitteenä nro 1. 

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

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakija. 
    2. Keskustellaan yhteisöviestinnän yliopistonlehtorin 

työsuhteen täyttämisestä laitoksen johtaja Pertti Hurmeen 
muistion pohjalta. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin.  
    2. Keskusteltiin. 
     
 
6. KAKSI YLIOPISTONLEHTORIN TYÖSUHTEISTA TEHTÄVÄÄ, JOIDEN ALA ON 

SUOMEN KIELI  
 

 Yliopistonlehtorien työsuhteiset tehtävät, joiden ala on suomen kieli, on sijoitettu 
kielten laitokseen. Tehtävät täytetään 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.  

 
 Suomen kielen yliopistonlehtorien tehtävää hakivat 18.3.2011 päättyneen määräajan 

kuluessa: 
 
   Jarva, Vesa, FT 
   Lilja, Niina, FT 
   Nieminen, Lea, FT 
   Nieminen, Tommi, FT 
   Sulkunen, Sari, FT 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n 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. 
 
Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin 
tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa 
opetusta ja ohjata opinnäytteitä. 
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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. 

 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Dekaani on vapauttanut 25.3.2011 tekemällään päätöksellä hakija Lea Niemisen 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Lea Nieminen on antanut 16.4.2009 suomen kielen 
lehtorin virantäytön yhteydessä opetusnäytteen, joka arvosteltiin arvolauseella 
erinomainen. 

 
Dekaanin on hyväksynyt 29.3.2011 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 

 
 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 

Laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan muistio tehtävien täyttämisestä 1.8.2011 
alkaen toistaiseksi, on liitteenä nro 3. 

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

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
    2. Keskustellaan suomen kielen yliopistonlehtorien 

työsuhteiden täyttämisestä laitoksen johtaja Anne 
Pitkänen-Huhdan muistion pohjalta. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin.  
    2. Keskusteltiin.  
     
   
7. PHD FRANCIS M. HULTIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖ NTÄMISEKSI 
 
  Vireille 18.1.2011 
 

PhD Francis M. Hult on jättänyt 12.1.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 
että hänelle myönnettäisiin diskurssintutkimuksen, erityisesti kielikasvatuksen 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. Asiantuntija voi antaa myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien 
kanssa. 

 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
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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 otetuilta. 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää 
erivapauden kielitaitovaatimuksista. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston 
johtosäännössä määrätyllä tavalla.  

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 18.1.2011 diskurssintutkimuksen, erityisesti 
kielikasvatuksen dosentuuria, tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi professori Leena Hussin (Uppsalan yliopisto) ja professori 
Anna-Riitta Lindgrenin (Tromssan yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Francis H. 
Hultin tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittama yhteislausunto on liitteenä nro 4. Asiantuntijat pitävät PhD 
Francis H. Hultia tieteellisesti pätevänä diskurssintutkimuksen, erityisesti 
kielikasvatuksen dosentuuriin.  

 
Dekaani on hyväksynyt 6.4.2011 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus pidetään 10.5.2011 klo 
10.15 alkaen salissa P 312 (Philologica). PhD Francis M. Hultin opetusnäytteen aihe on 
Sociopolitics of Language Use in Education. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.  
     2. Todetaan opetusnäytetilaisuuden järjestämiseen liittyvät 

asiat. 
      
  PÄÄTÖS:  1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, von Bonsdorff, Merisalo, Nummela, Erkkilä, 
Nikula ja Karonen pitivät PhD Francis H. Hultia 
tieteellisesti pätevänä diskurssintutkimuksen, erityisesti 
kielikasvatuksen dosentuuriin. 

    2. Todettiin.  
 
 
8. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Tuomela) 
 
  Dosentti Antti Juvonen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Heikki Ruismäki (Helsingin 

yliopisto) esittävät, että FM Helena Tuomelan musiikkitieteen lisensiaatintutkimus 
Odotuksia, uskomuksia ja ennakointeja koulusuoriutumisesta. Opiskelumotivaation 
muotoutuminen musiikkiperuskoulun luokilla 6-9 hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Tuomas Eerola. Tarkastajien lausunto on lähetetty 
FM Tuomelalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 5). 

 
  Professori Tuomas Eerolan esitys lisensiaatintutkimuksen arvolauseeksi liitteessä nro 6.  
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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9.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kovács, Pakkanen, Punkanen, Rynkänen, Sarkamo) 
 

Musiikin maisteri Szilárd Kovács on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Az orgelbüchlein, mint az 
improvizáció iskolája (The orgelbüchlein as school of improvisation). Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Károly Fekete (Debrecen 
University of Theology) ja apulaisprofessori Hedvig Dobiné (Debrecen University). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori emeritus Matti Vainio.  
 
FM Irene Pakkanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Käydään juttukauppaa. Freelancerin ja ostajan kohtaamisia 
journalismin kauppapaikalla. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Maija Töyry (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu) ja 
professori Ari Heinonen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
professori Raimo Salokangas.  
 
FL Marko Punkanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Improvisational music therapy and perception of 
emotions in music by people with depression. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Cheryl Dileo (Temple University, Philadelphia) 
ja professori Lars Ole Bonde (University of Aalborg).  Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Jaakko Erkkilä.  
 
FL Tatjana Rynkänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Venäjänkieliset maahanmuuttajanuoret 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Riitta Pyykkö (Turun yliopisto) ja Dr. Sarah Smyth (Trinity 
College Dublin, School of Languages). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut dosentti, 
erikoistutkija Sirkka Laihiala-Kankainen. 
 
FL Ville Sarkamo on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Karoliinien soturiarvot. Kunnian hallitsema 
maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Nils Erik Villstrand (Åbo 
Akademi) ja professori Kimmo Katajala (Itä-Suomen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana 
on toiminut professori Petri Karonen.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin.  
 
 
10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Anckar, Hakanen, Husso) 
 

FL Joanna Anckar on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Assessing FL listening comprehension through 
the MC-format: Processess and products – Where the test and the construct meet. 
Tiedekunta määräsi 8.6.2010 ennakkotarkastajiksi Dr. Gary Buckin (Lidget Green Inc., 
California) ja tutkimuspäällikkö, FT Pekka Rantasen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) 
sekä 9.11.2010 Dr. Tineke Brunfautin (Lancaster University, UK). Ennakkotarkastajien 
Buck ja Rantanen lausunnot on toimitettu tiedekuntaneuvoston jäsenille kokouksen 
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9.11.2010 liitteinä 14 ja 15. Dr. Brunfautin lausunto on lähetetty FL Anckarille ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7). 
 

  FM Marko Hakanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vallan verkostoissa. Per Brahe ja hänen 
klienttinsä 1600-luvun Ruotsin valtakunnassa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 
15.2.2011 suostumuksensa mukaisesti dosentti Anu Lahtisen (Helsingin yliopisto) ja FT 
Mirkka Lappalaisen (Helsingin yliopisto). Lausunnot on lähetetty FM Hakaselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
  FM Katariina Husso on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Ikkunoita ikonien ja kirkkoesineiden historiaan. Suomen 
ortodoksisen kirkon esineellinen kulttuuriperintö 1920–1980-luvuilla. Tiedekunta 
määräsi ennakkotarkastajiksi 18.1.2011 suostumuksensa mukaisesti dosentti Outi 
Fingerroosin ja dosentti Ritva Wäreen. Lausunnot on lähetetty FM Hussolle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 

 
  PÄÄTÖS:    Myönnettiin väittelylupa FM Hakaselle ja FM Hussolle.  
      FL Anckarin väittelylupa jätettiin pöydälle. 
 
 
11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Lassila, Török) 
  

FM Jussi Lassilan venäjän kielen ja kulttuurin väitöskirjan Anticipating ideal youth in 
Putin’s Russia: The Web-texts, communicative demands, and symbolic capital of the 
youth movements “Nashi” and “Idushchie Vmeste” hyväksyminen. FM Lassila puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 19.3.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Lassilalle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Marjatta Vanhala-Aniszewski toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuus sujui perinteisesti. Keskustelu oli vapautunutta, mutta pureutui silti 
väitöstutkimuksen keskeisiin teoreettisiin ja metodisiin kysymyksiin. Keskustelussa 
pohdittiin myös tulosten vaikuttavuutta. Opponentin lausunnossa mainittuun 
konjugaatio/deklinaatio -virheeseen ei puututtu väitöstilaisuudessa eikä myöskään 
esitarkastuslausunnossa, ja se lieneekin syytä ymmärtää käännöslapsukseksi venäjästä 
englantiin. Virhe on vähäinen koko työn sisältöön ja arvoon nähden, joskin lingvistin on 
syytä pitää käsitteet tiukasti erillään. Väittelijä puolustautui erinomaisen asiantuntevasti 
ja vakuuttavasti.  

 
  Professori Marjatta Vanhala-Aniszewskin esitys arvolauseeksi liitteessä nro 13. 
 

Musiikin maisteri Ágnes Törökin musiikkitieteen väitöskirjan ”Mint az 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) hyväksyminen. Maisteri Török puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 30.3.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu maisteri 
Törökille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 14). 
 
Tilaisuuden kustos, professori emeritus Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että 
respondentin lection jälkeen vastaväittäjä kävi läpi väitöskirjan pääkohdat ja antoi 
tunnustusta respondentin tekemästä lähdetyöskentelystä. Tutkimuksessa esitettiin 
vuonna 1560 ilmestyneen ensimmäisen unkarinkielisen virsikirjan taustat, kotimaiset ja 
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kansanväliset lähteet sekä virsikirjan laulumelodiat, jotka nostattivat vilkkaan ja 
kiinnostavan keskustelun vastaväittäjän ja respondentin välille. Väitöskirjasta syntynyt 
diskussio tutkimusasetelmasta, -metodiikasta, lähdetyöskentelystä ja 
aineistonkäsittelystä oli asiantuntevaa ja korkeatasoista.    

 
  Professori Tuomas Eerolan esitys arvolauseeksi liitteessä nro 15. 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  
 
 
 
12. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Lassila, Török) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM (väit.) Jussi Lassila (venäjän kieli ja kulttuuri)  
 
  Musiikin maisteri (väit.) Ágnes Török (musiikkitiede) 
    
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin.   
 
 
13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50. 
 
 
 
Jyväskylässä 12. päivänä huhtikuuta 2011 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
 
Sihteeri, amanuenssi    Salla Kujala 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, amanuenssi  Tellervo Helin 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 
 


