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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 16.8.2012. 
 

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. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  

 
 
3.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 

 
4. TIEDEKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSI LLE 2013–2016 
 

Yliopistopalvelut on pyytänyt tiedekuntien toiminta- ja taloussuunnitelmaa 24.8.2012 
mennessä. Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä dekaanille maanantaihin 
13.8.2012 mennessä. 

  
Esitys humanistisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2013–2016 
on liitteenä nro 1. 

     
Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta 
järjestöjen edustajien kanssa järjestettiin maanantaina 20.8.2012. 

   
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 

vuosille 2013–2016 liitteen mukaisesti. Valtuutetaan dekaani 
viimeistelemään tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma. 

 
  PÄÄTÖS:  Ehdotuksen mukainen. 
 
 
5.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON SOVELTAVA 

KIELENTUTKIMUS 
 
 Vireille 21.8.2012 
 

Rehtori on 31.5.2012 tekemällään päätöksellä antanut luvan soveltavan 
kielentutkimuksen professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu 
humanistisen tiedekunnan soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa.  
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.   
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Dekaanin esitys valmisteluryhmäksi:  
dekaani Petri Karonen, pj.  
laitoksen johtaja Tarja Nikula (soveltavan kielentutkimuksen keskus)  
professori Ari Huhta (soveltavan kielentutkimuksen keskus). 
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 soveltavan kielentutkimuksen professuurin 

täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta.  

 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

 
 
6. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON 

YHTEISÖVIESTINTÄ  
 
 Vireille 21.8.2012 
 

Rehtori on 19.6.2012 tekemällään päätöksellä antanut luvan yhteisöviestinnän 
professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 
Yhteisöviestinnän 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 Marita Vos (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 yhteisöviestinnän professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

 
 
7. OIKAISUPYYNTÖ ENGLANNIN KIELEN PÄÄVALINNASTA   
 

Kevään 2012 päävalinnassa englannin kielen opinto-oikeutta hakenut N.N. on 
määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön. N.N. 
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on pyytänyt tarkistamaan taustapisteensä (11,89), koska hänen oman käsityksensä 
mukaan niitä tulisi olla 13,5. Lisäksi hän on pyytänyt tarkistamaan koepisteensä.  
 
Hakijan taustapisteet muodostuvat tiedekunnan päätöksen mukaisesti seuraavasti:  
Yo-koe: pitkä englanti l = 7,5, äidinkieli c = 3, historia e = 6, lyhyt matematiikka c = 2, 
yhteiskuntaoppi b = 1,5 (hakijalla on myös lyhyen saksan b, josta olisi saanut saman 
verran, mutta valinnassa otetaan huomioon vain äidinkieli ja neljä muuta eniten pisteitä 
tuottavaa koetta). Summa 20 jaetaan 2,25:llä = 8,89, johon lisätään 3 pistettä kielen l-
arvosanasta.  Taustapisteitä on siis yhteensä 11,89 eli niiden laskennassa ei ole virhettä. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Paula Kalaja toteaa kokeen osalta seuraavan:  
Hakija tuotti vaaditut kaksi vastausta, jotka kumpikin arvioitiin kolmesta näkökulmasta: 
sisältö, kieli ja rakenne. Tehtävän 1 arvioi kaksi arvioijaa ja tehtävän 2 samoin kaksi 
arvioijaa. Tehtävästä 1 hakija sai 4/30 pisteestä ja tehtävästä 2 3/30 pisteestä (yht. 8,17 / 
maks. 70 p). Parempi tulos olisi edellyttänyt täsmällisempiä vastauksia ja selvempää 
yhteyttä tehtäväantoihin. Lisäksi tehtävät 1 ja 2 luetettiin vielä kolmannella arvioijalla, 
joka oli yhtä mieltä aikaisempien arvioijien kanssa.  
  
Hakijan saamat 11,89 taustapistettä ja 8,17 koepistettä tuottavat valintapäätöksen 
perusteena olleet 20,06 yhteispistettä. Näin ollen ei ole aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Ehdotuksen mukainen.  
 
 

8. OIKAISUPYYNTÖ HISTORIAN PÄÄVALINNASTA  
 

Kevään 2012 päävalinnassa historian opinto-oikeutta hakenut N.N. on määräaikaan 
mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön. Hänen 
yhteispistemääränsä (48,33) ei ollut riittävä valituksi tulemiseen. N.N. perustelee 
oikaisupyyntönsä sillä, että hänen koepistemääränsä (27) ylitti alimman hyväksytyn 
tason (23) ja hän pyytää, että hänet hyväksyttäisiin koepisteitä painottaen. 
 
Pyyntöön ei voida suostua, koska tiedekunnan päätöksen mukaisesti pelkkä 
valintakokeen tulos otetaan historian haussa huomioon vain niillä hakijoilla, joilla ei ole 
vertailukelpoisia taustapisteitä (kaikilla suomalaisilla ylioppilailla on).  
 
Valintakirjeessä ilmoitettu hyväksyttyjen alin koetulos 23 tarkoittaa alinta pistemäärää, 
jonka hyväksytty taustapisteellinen on saanut. Kyseisten hakijoiden, jolla tuo koetulos 
on, hyväksyminen on tapahtunut yhteispistemäärän eikä pelkän koepistemäärän 
perusteella. Heidän saamaansa koepistemäärää 23 käytetään verrokkina valittaessa 
taustapisteettömiä hakijoita, jollainen N.N. ei siis ole.        
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

   
PÄÄTÖS:  Ehdotuksen mukainen. 
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9. OIKAISUPYYNTÖ SAKSAN KIELEN OPETTAJANKOULUTUKSEN  VALINNASTA  
 

Kevään 2012 päävalinnassa saksan kielen opettajankoulutuksen opinto-oikeutta hakenut 
N.N. on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan 
oikaisupyynnön (liite nro 2). Hänen yhteispistemääränsä (35,92) ei ollut riittävä valituksi 
tulemiseen ja lisäksi hän ei saavuttanut soveltuvuuskokeessa vaadittua 10 pisteen 
vähimmäismäärää (tulos 9). Kokeiden yhteispistemäärä oli 26,14.  
 
Valintalautakunnan mukaan hakijalla oli puutteita opettajankoulutuksessa vaadittavien 
ryhmätyötaitojen osalta, josta syystä enempää pisteitä ei voinut antaa. Näin ollen ei ole 
aihetta muuttaa tehtyä valintapäätöstä.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

   
 PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen. 
 
 
10. KANDIDAATIN TUTKIELMAN UUSIMINEN  
 

JY:n tutkintosäännön mukaan (19 § 6 mom) ”arvosteltua ja hyväksyttyä ylempään 
korkeakoulututkintoon tai jatkotutkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia. 
Tiedekunnan päätöksellä tämä määräys voidaan ulottaa koskemaan myös alempaan 
korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä”.   
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että kyseinen sääntö ulotetaan koskemaan myös 

alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä. 
    

 PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen. 
 
 
11. VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNAN KIINTIÖT  
 

JY:n johtosäännön mukaan (8 § 2 mom) yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää 
yliopistoon valittavien opiskelijoiden määristä. Ehdotus pää- ja maisterivalinnan 
sisäänottotavoitteista on oheisena (liite nro 3). 
 
Kokouksessa jaettiin tilastotietoa vuoden 2012 valinnoista. Neuvosto käsittelee ja 
hyväksyy yksityiskohtaiset valintaperusteet lokakuussa. 

 
                  PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että liitteen mukaiset kiintiöt esitetään yliopiston 

hallituksen vahvistettavaksi. 
    

                  PÄÄTÖS:  Ehdotuksen mukainen. 
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12.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Forsblom, Hjorth-Röntynen, Raiskio, Ripatti-Torniainen, Solantie) 
 

FM Anita Forsblom on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Experiences of music listening and music 
therapy in acute stroke rehabilition. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Heidi Ahonen (Wilfrid Lauriel University, Kanada) ja FT Marko 
Punkanen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Jaakko Erkkilä.  

 
FM Anna Hjorth-Röntynen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sell in good company. Social capital as a 
strategic tool in fine art auction business. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti associate professor, PhD Filip Vermeylen (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) ja dosentti, KTT Annukka Jyrämä (Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Heikki Hanka 
 
FL Pirkko Martti on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Äänen retoriikka lastenmainoksissa. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori emerita Maija Fredrikson 
(Oulun yliopisto) ja VTT Kaarina Kilpiö (Sibelius-Akatemia). Tutkimuksen ohjaajana 
on toiminut lehtori Riitta Rautio.  
 
FM Kaj Raiskio on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Henkilöstön johtaminen Valkeakosken tehdasyhteisössä Rudolf 
ja Juuso Waldenin aikakaudella 1924 - 1969. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti dosentti Kari Teräs (Turun yliopisto) ja dosentti Niklas 
Jensen-Eriksen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori 
Petri Karonen.   

 
FM Leena Ripatti-Torniainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Ihminen julkisessa maailmassa. Journalismin 
yleisösuhdetta korostavien käsitteiden ja käsitysten uudelleentulkintaa. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Sirkku Kotilainen 
(Tampereen yliopisto) ja professori Hannu Nieminen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut dosentti Jaana Hujanen.  
 
FT Reijo Solantie on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Ilmasto ja sen määräämät luonnonolot Suomen asutuksen ja 
maatalouden historiassa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
dosentti Jorma Keränen ja professori Kari Mielikäinen (Metsäntutkimuslaitos). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Ilkka Nummela.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Bárdi, Herkama, Häyrinen, Joensuu, Kamila, Zareff) 
 

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 
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unkarilaisesta vähemmistöstä). Tiedekunta määräsi 13.12.2011 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Ignác Romsicsin (Eszterházy Károly 
Főiskola/Egerin korkeakoulu) ja professori emeritus Pál Pritzin (ELTE-yliopisto, 
Budapest). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu MA Bárdille ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 4 ja 5). 
 
FM Sanna Herkama on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Koulukiusaaminen. Loukkaavat 
vuorovaikutusprosessit yläkoululaisten vertaissuhteissa. Tiedekunta määräsi 17.4.2012 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Jaana Juvosen (UCLA, Los 
Angeles) ja lehtori, FT Emma Kostiaisen. Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu 
FM Herkamalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 6 ja 7).  

 
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. 
Tiedekunta määräsi 17.4.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Jaakko Suomisen (Turun yliopisto) ja PhD Christian-Emil Oren (Oslon 
yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Häyriselle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 8 ja 9).  
 
FL Juri Joensuu on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikassa, 
kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa. Tiedekunta 
määräsi 13.12.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Teemu 
Ikosen (Tampereen yliopisto) ja FT Markku Eskelisen. Ennakkotarkastajien lausunnot on 
toimitettu FL Joensuulle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 10 
ja 11).  
 
FM Marjo Kamila on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Katsojana ja katsottuna. Opettajan kontrolloitu 
ulkoasu. Tiedekunta määräsi 13.3.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
dosentti, yliopistonlehtori Ulla-Maija Salon (Helsingin yliopisto) ja professori Janne 
Seppäsen (Tampereen yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM 
Kamilalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 12 ja 13).  
 
FL Janne Zareff on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Journalistinen komiikka. Teoreettisia ja käytännöllisiä 
avauksia. Tiedekunta määräsi 5.6.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Heikki Luostarisen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Johanna Sumialan 
(Helsingin yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FL Zareffille ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 14 ja 15).  
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
14. VÄITÖSTILAISUUS (Bárdi, Joensuu) 
 

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). Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
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kokouksessa 21.8.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 7.9.2012 klo 
12 salissa H306. Vastaväittäjänä toimii professori Ignác Romsics (Eszterházy Károly 
Főiskola/Egerin korkeakoulu) ja kustoksena professori Anssi Halmesvirta.  

 
FL Juri Joensuu on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikassa, 
kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21.8.2012. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi lauantaina 20.10.2012 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii dosentti 
Teemu Ikonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Mikko Keskinen. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  
 
 
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20. 
 
 
 
 
 

Jyväskylässä 21. päivänä elokuuta 2012 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen   
 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 

 


