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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 12.1.2012. 
 

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. 
 
 
 



2 
 
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. 

 
  Lisäasiat: 
  Asia 4 Professorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on kielitaidon arviointi 
  Asia 6 MuM Laura Huhtinen-Hildénin väittelylupa-anomus 
 
  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 oli kokouksen 3/15.3.2011 liitteenä nro 1. 
 
Professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan soveltavan 
kielentutkimuksen keskukseen. 
 
Rehtori hyväksyi 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.) 
valmisteli asiantuntijavalinnan ja dekaani valitsi asiantuntijoiksi 15.2.2011 professori 
Elana Shohamyn (Tel-Avivin yliopisto, Israel) ja emeritusprofessori Viljo Kohosen 
(Tampereen yliopisto). Professori Elana Shohamy ei ole toimittanut 
asiantuntijalausuntoa sovittuun päivämäärään mennessä eikä häneen ole saatu yhteyttä.  
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Dekaani on valinnut 13.1.2012 professori Shohamyn tilalle toiseksi asiantuntijaksi 
professori Constant Leungin (King’s College London, UK). Hän on suostunut ottamaan 
tehtävän vastaan.   
 
Asiantuntijalle toimitetaan tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, 
hakijan hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Todetaan asiantuntija. 
 
PÄÄTÖS:  Todettiin. 

 
 
5. 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. 

     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.9.2011 suomalaisen viittomakielen, 
erityisesti viittomakielen rakenteen, dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Urho Määtän (Tampereen 
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yliopisto) ja professori Trevor Johnstonin (Macquarie University, Australia) antamaan 
lausuntonsa FT Tommi Jantusen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
Molemmat asiantuntijat pitivät FT Tommi Jantusta tieteellisesti pätevänä suomalaisen 
viittomakielen, erityisesti viittomakielen rakenteen, dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston 
asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 13.12.2011 hänet tieteellisesti 
päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin.  
 
Dekaani hyväksyi 4.1.2012 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus pidettiin 11.1.2012. FT 
Tommi Jantusen opetusnäytteen aihe oli Suomalaisen viittomakielen viittomajärjestys. 
Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että FT Jantusella on yliopistolain (558/2009) 
89 §:n edellyttämä opetustaito. 

      2. Myönnetään FT Tommi Jantuselle suomalaisen 
viittomakielen, erityisesti viittomakielen rakenteen, 
dosentin arvo.  

 
PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 

     2.  Myönnettiin. 
 
 
6.  TIEDEKUNNAN TIETOSTRATEGIA 
 

Tiedekunnan ensimmäinen tietostrategiatyöryhmä perustettiin vuonna 1999. Seuraavana 
vuonna hyväksyttiin tietostrategia vuosille 2000 - 2004. Sittemmin tiedekunta laati 
tietostrategian vuosille 2005 - 2008. Humanistisen tiedekunnan tietostrategia vuosille 
2012 - 2014 (liite nro 2) on tarkoitettu välineeksi kehittämistyöhön laitoksilla ja 
oppiaineissa ja ohjaamaan toimintaa tiedekunnan tasolla, mutta se välittää tiedekunnan 
tavoitteita myös laajemmin.  
 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään liitteen mukaisesti.  
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin täsmennyksin.  
 
 
7.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Aira, Huhtinen-Hildén, Karppinen) 
 

FL Annaleena Aira on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja 
verkostot. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori 
Sanna Järvelä (Oulun yliopisto) ja YTT Pirjo Kutinlahti (Työ- ja elinkeinoministeriö). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Maarit Valo. 
 
MuM Laura Huhtinen-Hildén on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkikasvatuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kohti sensitiivistä musiikin 
opettamista. Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kimmo Lehtonen (Turun 
yliopisto) ja professori Päivi Tynjälä (Koulutuksen tutkimuslaitos). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut lehtori Erja Kosonen. 
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FL Anne Karppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Restless Multiplicities. Aspects of Sexual 
Difference in the Songs of Joni Mitchell. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori John Richardson (Turun yliopisto) ja professori 
Helmi Järviluoma-Mäkelä (Itä-Suomen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut yliopistotutkija Urpo Kovala.   

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
8. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Alluri, Knaapila, Purhonen, Vuoskoski) 
 

MSc Vinoo Alluri on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Polyphonic timbre perception and interdisciplinary approach. 
Tiedekunta määräsi 20.9.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Jean-Julien Aucouturierin (Temple University, Japani) ja professori Peter 
Vuustin (Centre for Functionally Integrative Neuroscience, Tanska). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu MSc Allurille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 3 ja 4).  
 
FL Esko Knaapila on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Ylen kavala ja taitava kamppauksessaan maailmaa ja ihmisiä 
vastaan. Kansa, käskyvalta ja picaroainekset Pentti Haanpään tuotannossa. Tiedekunta 
määräsi 18.10.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori emeritus 
Juhani Niemen (Tampereen yliopisto) ja professori Kari Sallamaan (Oulun yliopisto). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FL Knaapilalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 5 ja 6).  
 
FM Pipsa Purhonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Interpersonal Communication Competence in 
SME Internationalization. Tiedekunta määräsi 15.11.2011 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Leena Louhiala-Salmisen (Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu) ja professori Pekka Isotaluksen (Tampereen yliopisto). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Purhoselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 7 ja 8).  
 
FM Jonna Vuoskoski on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Emotions represented and induced by music. The 
role of individual differences. Tiedekunta määräsi 20.9.2011 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Patrik Juslinin (Uppsalan yliopisto) ja professori 
Glenn Schellenbergin (Toronton yliopisto, Kanada). Professori Patrik Juslinin 
ilmoitettua olevansa estynyt toimimaan ennakkotarkastajana, dekaani määräsi toiseksi 
ennakkotarkastajaksi 22.11.2011 professori Daniel Västfjällenin (Linköpingin yliopisto). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Vuoskoskelle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 9 ja 10).  

 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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9. VÄITÖSTILAISUUS (Alluri, Leinonen) 
 

MSc Vinoo Alluri on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Polyphonic timbre perception and interdisciplinary approach. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.1.2012. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi tiistaina 28.2.2012 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212). 
Vastaväittäjänä toimii professori Stephen McAdams (McGill University) ja kustoksena 
professori Petri Toiviainen. 
 
FL Jukka Leinonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Beginning of the Cold War as a realpolitikal 
phenomenon: U.S. Secretary of State James F. Byrnes in the field of power politics 1945 
- 1947. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.11.2011. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 23.3.2012 klo 12 salissa H320. 
Vastaväittäjänä toimii dosentti Juhana Aunesluoma (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori (ma) Tiina Kinnunen.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. 
 
 
 
Jyväskylässä 17. päivänä tammikuuta 2012 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 

 


