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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 8.12.2011. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 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. FT TOMMI JANTUSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄM ISEKSI  
 
   Vireille 20.9.2011 
 
   FT Tommi Jantunen on jättänyt 12.9.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin suomalaisen viittomakielen, erityisesti viittomakielen rakenteen, 
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.   

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on 
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston 
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. 
(Rehtorin ohje 15.3.2010) 

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. 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.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.9.2011 suomalaisen viittomakielen, 
erityisesti viittomakielen rakenteen, dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Urho Määtän (Tampereen 
yliopisto) ja professori Trevor Johnstonin (Macquarie University, Australia) antamaan 
lausuntonsa FT Tommi Jantusen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Tommi Jantusta tieteellisesti pätevänä suomalaisen viittomakielen, erityisesti 
viittomakielen rakenteen, dosentuuriin.  
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.  
2. Valtuutetaan dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuu-

den järjestämiseen liittyvät asiat. 
 

   PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
Salokangas, Hanka, Merisalo, Ihalainen, Louhivuori, 
Dufva ja Karonen pitivät FT Tommi Jantusta tieteellisesti 
pätevänä suomalaisen viittomakielen, erityisesti 
viittomakielen rakenteen, dosentuuriin.  

   2. Ehdotuksen mukainen.  
 
 
5. FT ARJA NURMEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISE KSI  
 
   Vireille 13.12.2011 
 
   FT Arja Nurmi on jättänyt 29.11.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin englannin kielen, erityisesti korpuslingvistiikan, 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.   

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on 
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston 
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. 
(Rehtorin ohje 15.3.2010) 

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. 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 
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tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 

     
Kielten laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että englannin kielen, erityisesti 
korpuslingvistiikan, dosentuuri on tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.  

2. Valitaan asiantuntijoiksi  professori  Juhani Klemola 
(Tampereen yliopisto) ja professori Antoinette Renouf 
(Birmingham City University) antamaan lausuntonsa FT 
Arja Nurmen tieteellisestä pätevyydestä.  

   
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
    2. Valittiin. 

 
 
6.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (van der Aa, Bárdi, Joensuu) 
 

MA Jef van der Aa on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Monitoring narrative collaboration in a 
Caribbean Classroom. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Ben Rampton (King´s College London) ja professori Jens Normann 
Jørgensen (Københavns Universitet). Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori 
Arja Piirainen-Marsh ja professori Jan Blommaert.  
 
MA Nándor Bárdi on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Otthon és haza. Írások a két világháború közti romániai 
magyarságról (Koti ja isänmaa. Kirjoituksia maailmansotien välisen ajan Romanian 
unkarilaisesta vähemmistöstä). Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Ignác Romsics (Eszterházy Károly Főiskola/Egerin korkeakoulu) 
ja professori emeritus Pál Pritz (ELTE-yliopisto, Budapest). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Anssi Halmesvirta. 
 
FL Juri Joensuu on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Kirjallisuuden teknologiat. Proseduraalisen kirjoittamisen 
teoriaa ja poetiikkaa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
dosentti Teemu Ikonen (Helsingin yliopisto) ja FT Markku Eskelinen. Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Mikko Keskinen.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
7. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Pohjamo) 
 

FM Ulla Pohjamo on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Esikaupunki kulttuuriperintönä – Oulun Hietasaari. 
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Tiedekunta määräsi 28.6.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Taina Syrjämaan (Turun yliopisto) ja professori Maunu Häyrysen (Turun 
yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Pohjamolle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 2 ja 3). 
 
PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 

8. VÄITÖSTILAISUUS (Pálóczy, Pohjamo, Saario) 
 

Musiikin maisteri Krisztina Pálóczy on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Egzotikus hangszerek és zene 
Magyarországon – Magyar kutatók a Kárpát-medencén túl. (Exotic instruments and 
music in Hungary – Hungarian researchers beyond the Carpathian basin). Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.11.2011. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi perjantaina 24.2.2012 klo 12 salissa H105. Vastaväittäjänä toimii Dr. László 
Felföldi (Unkarin tiedeakatemia) ja kustoksena professori Tuomas Eerola. 
 
FM Ulla Pohjamo on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Esikaupunki kulttuuriperintönä – Oulun Hietasaari. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.12.2011. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi lauantaina 18.2.2012 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212). 
Vastaväittäjänä toimii professori Taina Syrjämaa (Turun yliopisto) ja kustoksena 
professori Annika Waenerberg.  

 
FM Johanna Saario on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yhteiskuntaopin opiskelun kieliympäristöt ja 
käsitteet. Toisella kielellä opiskelevien haasteet ja tuen tarpeet. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.10.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
lauantaina 28.1.2012 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii 
professori Arja Virta (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Mirja Tarnanen.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 

9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Huovinen, Koskela, Leblay, Pakkanen) 
 
  FL Mika Huovisen yleisen historian väitöskirjan Did the East Belong to the SS? The 

Realism of the SS Demographic Reorganization Policy in the Light of the Germanization 
Operation of SS- und Polizeiführer Odilo Globocnik hyväksyminen. FL Huovinen 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 14.10.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL 
Huoviselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 4). 

   
  Tilaisuuden kustoksen, professori (ma) Pasi Ihalaisen lausunto on liitteenä nro 5 ja 

esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 6. 
 
  FM Heidi Koskelan englannin kielen väitöskirjan Constructing knowledge. Epistemic 

practices in three television interview genres hyväksyminen. FM Koskela puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 26.11.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Koskelalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7). 
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  Tilaisuuden kustoksen, professori Arja Piirainen-Marshin lausunto ja esitys 

arvolauseeksi on liitteessä nro 8. 
 
  FM Christophe Leblayn soveltavan kielitieteen väitöskirjan Le temps de l’écriture. 

Genèse, durée, représentations hyväksyminen. FM Leblay puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 12.11.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Leblaylle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 

 
  Tilaisuuden kustoksen, professori Riikka Alasen lausunto ja esitys arvolauseeksi on 

liitteessä nro 10. 
 
  FM Irene Pakkasen journalistiikan väitöskirjan Käydään juttukauppaa. Freelancerin ja 

ostajan kohtaamisia journalismin kauppapaikalla hyväksyminen. FM Pakkanen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 19.11.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Pakkaselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11). 

 
  Tilaisuuden kustoksen, professori Raimo Salokankaan lausunto ja esitys arvolauseeksi 

on liitteessä nro 12. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 

 
10. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Huovinen, Koskela, Leblay, Pakkanen) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 

FL Mika Huovinen (yleinen historia) 
FM Heidi Koskela (englannin kieli)  

  FM Christophe Leblay (soveltava kielitiede)  
  FM Irene Pakkanen (journalistiikka) 
   
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
  
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20. 
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Jyväskylässä 13. päivänä joulukuuta 2011 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 


