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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS   

 

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty 

Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mukaan kutsu 

kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja 

vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse 

laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. 

 

  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 11.9.2014. 
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Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston 

hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet 

muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 13 §:n mukaan dekaani toimii 

tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.  

 

 PÄÄTÖS: Todettiin. 

 

 

2. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen 

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. 

Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, JOURNALISTIIKKA 

 

   Vireille 17.9.2014 

 

Rehtori on 1.9.2014 tekemällään päätöksellä antanut luvan journalistiikan professuurin 

täyttöprosessin aloittamiseksi. 

 

Journalistiikan professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 

viestintätieteiden laitokseen. 

 
Yliopiston johtosäännön 13 §: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 Minna-Riitta Luukka (pj.),  

laitoksen johtaja, professori Epp Lauk (journalistiikka),  

professori Maarit Valo (puheviestintä) ja 

professori Vilma Luoma-aho (yhteisöviestintä). 

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 journalistiikan professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 
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5. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, PUHEVIESTINTÄ 

    

 Vireille 17.9.2014 

 

Rehtori on 1.9.2014 tekemällään päätöksellä antanut luvan puheviestinnän professuurin 

täyttöprosessin aloittamiseksi. 

 

Puheviestinnän professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 

viestintätieteiden laitokseen. 

 
Yliopiston johtosäännön 13 §: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 Minna-Riitta Luukka (pj.),  

laitoksen johtaja, professori Epp Lauk (journalistiikka),  

professori Maarit Valo (puheviestintä) ja 

professori Vilma Luoma-aho (yhteisöviestintä). 

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. FT RISTO NIEMI-PYNTTÄRIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON 

MYÖNTÄMISEKSI 

 

  Vireille 27.5.2014 

 

FT Risto Niemi-Pynttäri on jättänyt 6.3.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin kirjoittamisen, erityisesti verkkokirjoittamisen 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 14 §: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 
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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 27.5.2014 kirjoittamisen, erityisesti 

verkkokirjoittamisen dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Tere Vadénin (Aalto-

yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) ja dosentti Teemu Ikosen (Tampereen 

yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

 

Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 1. Molemmat asiantuntijat pitävät FT 

Risto Niemi-Pynttäriä tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 

 

  Dekaani on 28.8.2014 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 9.9.2014. FT Risto 

Niemi-Pynttärin opetusnäytteen aihe oli Kirjoittamisen tekstipaja, lukemisen ja 

kommentoinnin teoriaa. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

     2. Todetaan, että FT Risto Niemi-Pynttärillä on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Myönnetään FT Risto Niemi-Pynttärille kirjoittamisen, 

erityisesti verkkokirjoittamisen dosentin arvo. 

 

 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Keskinen, Huhta, Erkkilä, Ihalainen 

ja Luukka totesivat FT Risto Niemi-Pynttärin tieteellisesti 

päteväksi kirjoittamisen, erityisesti verkkokirjoittamisen 

dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 

    3. Myönnettiin. 

 

 

7.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Jalkanen, Kiss) 

 
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen 

esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan väitöskirjakäsikirjoitukselle määrätään 

vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajien tulee olla vähintään dosentteja tai vastaavia. 

Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan 

tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistisen 

tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja. 
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Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että FM Juha Jalkasen 

soveltavan kielitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Development of pedagogical design 

in multimodal environments for language learning esitarkastajina tulisivat toimimaan 

professori Josef Colpaert (Universiteit Antwerpen) ja dosentti Leena Kuure (Oulun 

yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut dosentti Peppi Taalas.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Tuomo Lahdelma ehdottaa, että MA Attila Kissin 

hungarologian väitöskirjakäsikirjoituksen Language ideologies and the learning of 

historical minority languages: adult voluntary learners’ language ideologies on the 

learning of historical minority languages (Romanians learning Hungarian and Finns 

learning Swedish) esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Juliet Langman 

(University of Texas at San Antonio) ja PhD Ildikó Vanco (Constantine the Philosopher 

University in Nitra, Slovakia).  Tutkimuksen ohjaajana on toiminut tutkijatohtori Petteri 

Laihonen.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

8. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Jussila) 

 
Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan esitarkastajien tulee tiedekuntaneuvoston määräämässä 

ajassa tehtävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa 

ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Yliopistolain 

(44 §) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. 

Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto. 

 

Tiedekunta hyväksyi 22.4.2014 FM Petri Jussilan Suomen historian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Tilastomies torpparien asialla. Edward Gyllingin 

maatalouspoliittinen ajattelu ja toiminta suurlakon ja sisällissodan välisenä aikana 

esitarkastajiksi professori Sakari Heikkisen (Helsingin yliopisto) ja akademilektor Ann-

Catrin Östmanin (Åbo Akademi). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Jussilalle 

ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 3 ja 4).  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

  

 

9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Mäki-Petäjä, Peltonen) 

 
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat 

tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn 

mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet 

tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. 

 

Yliopistolain (44 §) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen 

antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän 

tulee kuukauden kuluessa antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arviointilausunto 

väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvolauseesta. 

Tiedekuntaneuvoston tulee saada väitöskirjan hyväksymistä ja arvostelua varten myös tieto 

esitarkastajien, kustoksen ja oppiaineen pääedustajan näkemyksestä arvolauseeksi. Edelleen kustos 
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laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väitöstilaisuudessa, joka 

myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa.  

 

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle 

ehdotuksen arvolauseeksi ottaen huomioon vastaväittäjän ehdotuksen arvolauseeksi sekä 

esitarkastajien ja kustoksen näkemykset arvolauseesta. 

 

FM Kaisa Mäki-Petäjän taidekasvatuksen väitöskirjan Aesthetic engagement in 

museums exhibitions hyväksyminen. FM Mäki-Petäjä puolusti julkisesti väitöskirjaansa 

16.8.2014. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Mäki-Petäjälle ja toimitetaan 

oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 5).  

 

Professori Pauline von Bonsdorffin kustoksen lausunto ja ehdotus arvolauseeksi on 

liitteenä nro 6.  

 

FM Hilkka Peltosen kirjallisuuden väitöskirjan Mobile – käyttöliittymä Michel Butorin 

tekstikoneeseen hyväksyminen. FM Peltonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 

23.8.2014. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Peltoselle ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7).  

 

Professori Mikko Keskisen kustoksen lausunto ja ehdotus arvolauseeksi ovat liitteinä 

nro 8 ja 9.  

 

 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

  

10. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Mäki-Petäjä, Peltonen) 

  
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 

 

  FM (väit.) Kaisa Mäki-Petäjä (taidekasvatus) 

 

  FM (väit.) Hilkka Peltonen (kirjallisuus) 

 

PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40. 
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Jyväskylässä 17. päivänä syyskuuta 2014 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 

 

 

 

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 

 


