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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 12.4.2012. 
 

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.  
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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. 
 
Lisäasiat: 
Asia 13 Väitöstilaisuus (Huhtinen-Hildén) 
Asia 15 Filosofian tohtorin tutkinto (Knaapila) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 
 

4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON K ULTTUURIEN-
VÄLINEN VIESTINTÄ 

 
   Vireille 7.6.2011 
 

Rehtori hyväksyi 29.6.2011 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen 
kulttuurienvälisen viestinnän professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä 
koskevan kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 
liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 
11/15.11.2011 liitteenä nro 10.  
 
Kulttuurienvälisen viestinnän professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu 
humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden laitokseen. 
 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävän täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävän haettavaksi.  
 
Kulttuurienvälisen viestinnän professorin työsuhteista tehtävää hakivat 17.10.2011 
päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Croucher, Stephen, PhD 
Dervin, Fred, PhD 
Horsti, Karina, D.Soc.Sc.,dos. 
Kokkonen, Lotta, FT 
Kärjä, Antti-Ville, PhD 
Lõhmus, Maarja, FT, dos. 
Schreiner, Karin, PhD 
Segler-Heikkilä, Lena, FT 
Vaahterikko-Mejía, Päivi, PhD 
 
PhD Fred Dervin on 6.3.2012 peruuttanut hakemuksensa. 

 
Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
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kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 
 
Yliopiston johtosäännön 65 §:n mukaan professorin tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään, 
että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa yliopistopedagogiset 
tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa. Edellytys 
koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi työsuhteeseen valittuja. Rehtori antaa 
täsmentävät ohjeet vaadittavien opintojen laajuudesta ja niiden korvaamisesta muilla opinnoilla. 
Edellytys koskee niitä henkilöitä, joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen. 

 
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 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., Vanhala-Aniszewski, Hurme, 
Pörhölä ja Oikari, siht.) valmisteli asiantuntijavalinnan ja dekaani valitsi 30.10.2011 
asiantuntijoiksi professori Ling Chenin (Hong Kong Baptist University) ja professori 
Kristine Muñozin (University of Iowa, USA) suostumuksensa mukaisesti.  

 
Valmisteluryhmässä käydyn keskustelun perusteella asiantuntijoille lähetettiin 
arvioitavaksi hakijoiden Stephen Croucher, Fred Dervin ja Karina Horsti toimittama 
materiaali. Dekaanin päätös 31.10.2011 kulttuurienvälisen viestinnän professuurin 
täytön asiantuntijamenettelystä oli kokouksen 11/15.11.2011 liitteenä nro 11.  
 
Molemmat asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta tehtävään. 
Lausunnot ovat liitteenä nro 1.  

 
Yliopistoista annetun 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. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 
Kulttuurienvälisen viestinnän professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja englanti. 
Tehtävän hoidossa edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa 
opetusta englannin kielellä.  

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava 
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.  
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Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin 
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. 

 

Opetusnäytetilaisuus ja haastattelut järjestettiin 16.3.2012. Dekaani valitsi 
opetusnäytettä antamaan hakijat PhD Stephen Croucher, ja D.Soc.Sc. Karina Horsti. 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaisesti hakijoiden ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi 
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.  
 

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 3.  
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti professorin tehtävään 
ottamisesta toistaiseksi tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista 
tehtävään tulisi ottaa.  

 
Professorin tehtävään ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori Jyväskylän yliopiston johtosäännön 
(10.9.2009) 11 §:n nojalla. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti hakijoilla on mahdollisuus 
esittää kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä tiedekuntaneuvoston esityksestä 14 päivän 
kuluessa. Tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä. Rehtori voi tarvittaessa 
tehdä haastatteluja ja hankkia muuta lisäselvitystä.  

 
  Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202). 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot.  
2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutuilla 

hakijoilla Croucher ja Horsti on yliopiston johtosäännön 
57 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Esitetään yliopiston rehtorille, että PhD Stephen Croucher 
otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, jonka ala 
on kulttuurienvälinen viestintä, 1.8.2012 alkaen 
toistaiseksi. 

4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 14 päivän 
kuluessa eli viimeistään 2.5.2012.  

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 2. Todettiin. 
 3. Ehdotuksen mukainen. 
 4. Todettiin. 

 
   

5. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON P UHEVIESTINTÄ 
 
   Vireille 17.4.2012 
 

Rehtori on 19.3.2012 tekemällään päätöksellä antanut luvan puheviestinnän 
professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
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Puheviestinnän professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen. 
 

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 esitys valmisteluryhmäksi:  
dekaani Petri Karonen, pj.  
laitoksen johtaja Pertti Hurme (viestintätieteiden laitos)  
professori Maarit Valo (viestintätieteiden laitos) 
professori Epp Lauk (viestintätieteiden laitos). 
Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 
2).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan puheviestinnän professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

 
 
6. TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN 
 

 Eduskunta täsmensi määräaikaisten työsopimusten perusteita vuoden 2011 alusta 
lukien. Työsopimuslain 3 §:n mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei 
ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden 
yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan 
työvoimatarpeen pysyväksi. Hallituksen valmisteleman lakiesityksen mukaan, jos 
työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, määräaikaisten työsopimusten käyttöä ei 
pidetä sallittuna. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten tekeminen edellyttää, että 
kullekin määräaikaiselle sopimukselle on olemassa perusteltu syy ja että työnantajan 
työvoiman tarve ei kyseisessä tehtävässä ole pysyvä. 

  
 Taidekasvatuksen yliassistentin tehtävän vakinaistaminen nimikkeellä yliopistotutkija, 

alana taiteiden ja kulttuurin tutkimus, 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hanka esittää, että 
taidekasvatuksen yliassistentti, FT Tarja Pääjoki otetaan yliopistotutkijan tehtävään, 
jonka ala on taiteiden ja kulttuurin tutkimus, 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Laitoksen 
johtajan perustelumuistio on liitteenä nro 4.   

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopistotutkijan (yliopistonlehtori) 
tehtävään toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista 
dekaanin tulee kuulla tiedekuntaneuvostoa.  
 

Professori Pauline von Bonsdorff jätti eriävän mielipiteen asiasta (liitteenä nro 5). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan yliassistentti, FT Tarja Pääjoen tehtävän 

vakinaistamisesta nimikkeellä yliopistotutkija, alana taiteiden 
ja kulttuurin tutkimus, 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. 
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PÄÄTÖS:  Keskusteltiin.  
 

 
7. 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 
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 13.12.2011 englannin kielen, erityisesti 
korpuslingvistiikan, dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Juhani Klemolan 
(Tampereen yliopisto) ja professori Antoinette Renoufin (Birmingham City University) 
antamaan lausuntonsa FT Arja Nurmen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 6. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Arja Nurmea tieteellisesti pätevänä englannin kielen, erityisesti 
korpuslingvistiikan, dosentuuriin. 
 
Dekaani on hyväksynyt 16.4.2012 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus pidetään 25.4.2012 klo 
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15.15 salissa P 314 (Philologica). FT Arja Nurmen opetusnäytteen aihe on Corpus-
based sociolinguistics: Gender, must and spoken British English.   

 
   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

2. Todetaan opetusnäytetilaisuuden järjestämiseen liittyvät 
asiat.  

    
   PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Nummela, Nikula 
ja Karonen pitivät FT Arja Nurmea tieteellisesti pätevänä 
englannin kielen, erityisesti korpuslingvistiikan, 
dosentuuriin. 

2.  Todettiin. 
 
 

8. FT SUSANNA PETTERSSONIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON 
MYÖNTÄMISEKSI  

 
   Vireille 15.11.2011 
 
   FT Susanna Pettersson on jättänyt 9.10.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin museologian 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. 

   
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. 

     
   Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.11.2011 museologian dosentuuria 

tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi 
emeritaprofessori Riitta Nikulan (Helsingin yliopisto) ja dosentti Marja-Liisa Rönkön 
(Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Susanna Petterssonin tieteellisestä 
pätevyydestä.    

 
   Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 7. Molemmat asiantuntijat 

pitävät FT Susanna Petterssonia tieteellisesti pätevänä museologian dosentuuriin.   
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
      2. Valtuutetaan dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat.  
   

  PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Nummela, Nikula 
ja Karonen pitivät FT Susanna Petterssonia tieteellisesti 
pätevänä museologian dosentuuriin. 

     2. Ehdotuksen mukainen. 
 
 
9. FT PEPPI TAALAKSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄ MISEKSI  
 
  Vireille 17.4.2012 
 
   FT Peppi Taalas on jättänyt 10.4.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin soveltavan kielentutkimuksen, erityisesti monimediaisen 
kielenoppimisen ja -opetuksen pedagogiikan, 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. 

       
Soveltavan kielentutkimuksen keskus pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena. 
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   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että soveltavan kielentutkimuksen, erityisesti 
monimediaisen kielenoppimisen ja -opetuksen 
pedagogiikan, dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukainen.  

      2. Keskustellaan asiantuntijavalinnasta.  
   
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
    2. Keskusteltiin. 

 
 
10. OPETUSSUUNNITELMAT VUOSIKSI 2012–2015    
 

Laitokset ovat esittäneet oppiaineiden opetussuunnitelmat hyväksyttäväksi 
kolmivuotiskaudelle 2012–2015.  
 
Oheisena on luettelo opetussuunnitelmista (liite nro 8) sekä valmistelumuistio (liite nro 
9), jossa selostetaan merkittävimmät muutokset, uudet opintokokonaisuudet sekä uusi 
ns. kolmen vaiheen ohjauspolku, joka käynnistyy ensi syksynä. 
 
Opetussuunnitelmat ovat laitoksittain liitteenä nro 10. Ne ovat myös nähtävänä 
valmistelijalla (A 217a). 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  1. Hyväksytään opetussuunnitelmat liitteiden mukaisesti. 

 2.  Päätetään, että siirtymäkausi nykyisistä 
opetussuunnitelmista uusiin on tarvittaessa 31.7.2013 
saakka ja sen jälkeen opiskelijakohtaisesti sovittavissa 
tarpeen mukaan. 

    3. Päätetään, että neuvoston 7.4.2009 hyväksymä 
opetussuunnitelmien yhteinen osa (tutkintorakenne, 
opettajakelpoisuudet, kieliopinnot ym.) pysyy edelleen 
voimassa.  

   
 PÄÄTÖS:  1. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Taiku-laitoksen 

opetussuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa vuoden 
kuluttua. Myös muiden laitosten opetussuunnitelmia 
voidaan tarkistaa tarvittaessa. 

   2. Päätettiin. 
   3. Päätettiin. 

 
  
11.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Auvinen, Häyrinen) 
 

FL Sakari Auvinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Saimaan kanavan rahtiliikenne autonomian ajan lopulla. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti FT Kalevi Ahonen ja 
dosentti Tapio Bergholm (SAK). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Ilkka 
Nummela.  
 
FM Ari Häyrinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen digitaalisen kulttuurin 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Open Sourcing Digital Heritage. Digital 
Surrogates, Museums and Knowledge Management in the Age of Open Networks. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Jaakko 
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Suominen (Turun yliopisto) ja PhD Christian-Emil Ore (Oslon yliopisto). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Raine Koskimaa.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
PÄÄTÖS:   Määrättiin. 

 
 
12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Huhtinen-Hildén, Jäntti, Karppinen) 
 

MuM Laura Huhtinen-Hildén on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkikasvatuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kohti sensitiivistä musiikin 
opettamista. Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja. Tiedekunta määräsi 
17.1.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kimmo Lehtosen 
(Turun yliopisto) ja professori Päivi Tynjälän (Koulutuksen tutkimuslaitos). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu MuM Huhtinen-Hildénille ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12).  
 
FM Saara Jäntti on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Bringing Madness Home. The Multiple 
Meanings of Home in Janet Frame's Faces in the Water (1961), Bessie Head's Question 
of Power (1974) and Lauren Slater's Prozac Diary (1998). 
Tiedekunta määräsi 7.12.2010 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Mary Woodin (University of Oregon) ja professori Kirsi Saarikankaan 
(Helsingin yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Jäntille ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14).  
 
FL Anne Karppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Restless Multiplicities. Aspects of Sexual 
Difference in the Songs of Joni Mitchell. Tiedekunta määräsi 17.1.2012 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori John Richardsonin (Turun 
yliopisto) ja professori Helmi Järviluoma-Mäkelän (Itä-Suomen yliopisto). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FL Karppiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 15 ja 16).  

PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
13.  VÄITÖSTILAISUUS (Huhtinen-Hildén, Jäntti) 

 
MuM Laura Huhtinen-Hildén on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkikasvatuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kohti sensitiivistä musiikin 
opettamista. Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.4.2012. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi lauantaina 26.5.2012 klo 12 salissa M103. Vastaväittäjänä toimii professori 
Eero Ropo (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Louhivuori.  
 
FM Saara Jäntti on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Bringing Madness Home. The Multiple 
Meanings of Home in Janet Frame's Faces in the Water (1961), Bessie Head's Question 
of Power (1974) and Lauren Slater's Prozac Diary (1998). 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.4.2012. Väitöstilaisuus 
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esitetään pidettäväksi lauantaina 26.5.2012 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii 
professori Mary Wood (University of Oregon) ja kustoksena professori Sirpa Leppänen. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 

14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Ferrer, Knaapila, Pálóczy, Thompson, Vuoskoski) 
 
FM Rafael Ferrerin musiikkitieteen väitöskirjan The socially distributed cognition of 
timbre. A convergence of semantic, perceptual and acoustic aspects hyväksyminen. FM 
Ferrer puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.3.2012. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FM Ferrerille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
17). 
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Tuomas Eerolan lausunto sekä esitys arvolauseeksi on 
liitteessä nro 18. 
 
FL Esko Knaapilan kirjallisuuden väitöskirjan Ylen kavala ja taitava kamppauksessaan 
maailmaa ja ihmisiä vastaan. Kansa, käskyvalta ja pikaroainekset Pentti Haanpään 
tuotannossa hyväksyminen. FL Knaapila puolusti julkisesti väitöskirjaansa 31.3.2012. 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Knaapilalle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että luennossaan 
respondentti esitti katsauksen väitöstyönsä aihepiiriin. Opponentin ja respondentin 
välille syntyi hyvähenkinen ja tasokas vuoropuhelu, jossa Knaapila osoitti 
tutkimusaiheensa hyvää hallintaa ja erittäin seikkaperäistä perehtyneisyyttä Pentti 
Haanpään tuotantoon. 
 
Professori Mikko Keskisen esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 20.  
 
Musiikin maisteri Krisztina Pálóczyn musiikkitieteen väitöskirjan ”Egzotikus” 
hangszerek és zene Magyarországon. Magyar kutatók a Karpat-medencén túl (”Exotic” 
instruments and music in Hungary. Hungarian researchers beyond the carbathian basin) 
hyväksyminen. Maisteri Pálóczy puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.2.2012. 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu maisteri Pálóczylle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 21). 
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Tuomas Eerolan lausunto sekä esitys arvolauseeksi on 
liitteessä nro 22. 
 
FM Marc Thompsonin musiikkitieteen väitöskirjan The application of motion capture to 
embodied music cognition research hyväksyminen. FM Thompson puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 21.3.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Thompsonille ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 23). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Petri Toiviainen toteaa lausunnossaan, että tilaisuus sujui 
vanhojen akateemisten perinteiden mukaisesti. Kuulijoita oli paikalla n. 25. Väittelijä 
puolusti työtään erittäin ansiokkaasti ja tutkimusalueensa vankkaa asiantuntemusta 
osoittaen. Ylimääräisiä vastaväittäjiä ei ilmaantunut. 
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Professori Tuomas Eerolan esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 24. 
 
FM Jonna Vuoskosken musiikkitieteen väitöskirjan Emotions represented and induced 
by music. The role of individual differences hyväksyminen. FM Vuoskoski puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 19.3.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Vuoskoskelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 25). 
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Tuomas Eerolan lausunto sekä esitys arvolauseeksi on 
liitteessä nro 26. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
  

15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Ferrer, Knaapila, Thompson, Vuoskoski) 
 
Tutkintoa ovat anoneet 
 
FM Rafael Ferrer (musiikkitiede) 
FL Esko Knaapila (kirjallisuus) 
FM Marc Thompson (musiikkitiede)  
FM Jonna Vuoskoski (musiikkitiede) 
   
PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 
 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.48. 
 

 
 

Jyväskylässä 17. päivänä huhtikuuta 2012 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani 
      Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
  
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 


