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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 22.1.2015. 
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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. 

Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 

  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14§ 5 mom. mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä 

on hyväksyä tiedekunnan toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin 

toimintakertomus antaa aihetta. 

 

Yliopistopalvelut on pyytänyt tiedekunnan toimintakertomuksen 6.2.2015 mennessä. 

Toimintakertomuksen tulee olla tiivis ja ytimekäs. Yliopiston laatutyö edellyttää, että 

erityisesti huomiota kiinnitetään asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointiin. 

Keskeistä on yksikön itsearviointi toimintavuodelle asettamiensa tavoitteiden 

saavuttamisesta. 

  

Toimintakertomus laaditaan samalla lukujaottelulla yliopistotason toimintakertomuksen 

kanssa. 

 

Luonnos tiedekunnan toimintakertomukseksi yliopistopalveluiden ohjeen mukaisesti on 

liitteenä nro 1. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään tiedekunnan toimintakertomus vuodelta 2014. 

 

  PÄÄTÖS:   Annettiin dekaanille valtuudet viimeistellä toimintakertomus. 

 

 

5. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, KIELIKOULUTUSPOLITIIKKA  
 

 Yliopistotutkijan tehtävä, kielikoulutuspolitiikka, on sijoitettu soveltavan 

kielentutkimuksen keskukseen. Tehtävä täytetään 1.3.2015 alkaen toistaiseksi. 
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Tehtävässä painottuvat itsenäinen, kielikoulutuspolitiikan alueeseen kuuluva tutkimus- 

ja hanketoiminta sekä rahoituksen hakeminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu jatko-

opiskelijoiden ohjausta sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa 

(esim. Kieliverkoston toiminnan kautta).  

 

 Kielikoulutuspolitiikan yliopistotutkijan tehtävää hakivat 7.12.2014 päättyneen 

määräajan kuluessa: 

 

 Karatsiori, Marianthi, PhD 

 Kotilainen, Sofia, FT, dosentti 

 Laihonen, Petteri, FT 

 Nissi, Riikka, FT 

 Rynkänen, Tatjana, FT 

 Saarinen, Taina, FT, dosentti 

 Vaarala, Heidi, FT  

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään 

soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta 

tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä 

tehtäväalaan. 

 

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, 

tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein 

osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot. 

 

Johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään, että 

hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa yliopistopedagogiset tai 

niihin rinnastettavat opinnot ellei tehtävään valitulla henkilöllä ole näitä opintoja työsuhteen 

alkaessa.  

 

Johtosäännön 34 §: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, osallistua opetuksen 

kehittämistyöhön, 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.  

 

Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja 

tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa 

myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Kielikoulutuspolitiikan yliopistotutkijalta 

edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta englannin kielellä. Muu 

kielitaito katsotaan eduksi. 

 

Dekaani on vapauttanut 14.1.2015 tekemällään päätöksellä FT Laihosen ja FT, dosentti 

Saarisen opetusnäytteen pitämisestä. Laihonen on antanut opetusnäytteen 

diskurssintutkimuksen yliopistotutkijan hakuprosessin yhteydessä 28.3.2012. Hänen 

opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin arvosanalla hyvä. Saarinen on antanut 

opetusnäytteen soveltavan kielentutkimuksen professuurin hakuprosessin yhteydessä 

21.11.2013. Hänen opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin arvosanalla erinomainen.  

 

Dekaani on hyväksynyt 16.1.2015 tekemällään päätöksellä opetusnäytteiden aiheet. 

Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
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Keskuksen johtaja Tarja Nikulan muistio tehtävän täyttämisestä 1.3.2015 alkaen 

toistaiseksi on liitteenä nro 3. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopistotutkijan tehtävään toistaiseksi 

ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee kuulla 

tiedekuntaneuvostoa.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 

    2. Keskustellaan kielikoulutuspolitiikan yliopistotutkijan 

työsuhteen täyttämisestä keskuksen johtaja Tarja Nikulan 

muistion pohjalta. 

 

   PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 

      2. Keskusteltiin. 

 

 

6. FT MARIA LASSILA-MERISALON HAKEMUS DOSENTIN ARVON 

MYÖNTÄMISEKSI 

 

  Vireille 28.1.2015 

 

FT Maria Lassila-Merisalo on jättänyt 7.11.2014 humanistiselle tiedekunnalle 

anomuksen, että hänelle myönnettäisiin kirjoittamisen, erityisesti journalistisen 

kirjoittamisen 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 

itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 

arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan 

tieteellisestä pätevyydestä. 

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja 

opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että kirjoittamisen, erityisesti journalistisen 

kirjoittamisen dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen 

kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti Maija Töyry (Aalto- 

yliopisto) ja dosentti Markku Lehtimäki (Itä-Suomen 

yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

    2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 
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7.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Luukkanen-Hirvikoski, Vuorimies) 
 

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. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FM Teija 

Luukkanen-Hirvikosken väitöskirjakäsikirjoituksen Yritysten taidekokoelmat Suomessa. 

Instituutiokriittinen näkökulma elinkeinoelämästä kuvataiteen tukijana esitarkastajina 

tulisivat toimimaan intendentti, FT Hanne Selkokari (WSOY:n kirjallisuussäätiö) ja 

erikoistutkija, YTT Sari Karttunen (Cupore). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 

professori Heikki Hanka.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Heikki 

Vuorimiehen Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Ruotsalaiskoirat ja 

murhaajat? Suuren Pohjan sodan jälkeen Hämeeseen pakkosiirretyt ruotsalaissotilaat 

ja hämäläiset noin vuoteen 1760 esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti Matti 

Enbuske (Oulun yliopisto) ja dosentti Teemu Keskisarja (Helsingin yliopisto). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Kustaa H. J. Vilkuna.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

   

8. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Jousmäki, Koistinen, Mikola, Vuorinen) 

 
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 10.12.2013 FM Henna Jousmäen englannin kielen 

väitöskirjakäsikirjoituksen Christian metal online: the discursive construction of 

identity and culture esitarkastajiksi PhD, Reader Annabelle Mooneyn (University of 

Roehampton) ja dosentti Katja Valaskiven (Tampereen yliopisto). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Jousmäelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 4 ja 5).  

 

Tiedekunta hyväksyi 15.10.2014 FM Aino-Kaisa Koistisen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjakäsikirjoituksen The human question in science fiction television: 

(re)imagining humanity in Battlestar Galactica, Bionic Woman and V esitarkastajiksi 

professori (ma), YTT Kaarina Nikusen (Tampereen yliopisto) ja biträdande professor 

Cecilia Åsbergin (Linköpings Universitet). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM 

Koistiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7).  

 

Tiedekunta hyväksyi 27.8.2014 FL Jorma Mikolan taidehistorian 

väitöskirjakäsikirjoituksen Alttarilta alttarille. Alttaritaulumaalaus Suomessa 

autonomia-ajan loppupuolella esitarkastajiksi dosentti Markus Hiekkasen (Helsingin 
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yliopisto) ja professori Pirjo Markkolan (Jyväskylän yliopisto). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu FL Mikolalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 8 ja 9).  

 

Tiedekunta hyväksyi 27.8.2014 FM Maarit Vuorisen yhteisöviestinnän 

väitöskirjakäsikirjoituksen The Organising Capacity of Place Branding – Coordination, 

Co-operation and Engagement esitarkastajiksi professori Cathy Parkerin (Manchester 

Metropolitan University) ja dosentti Saila Saraniemen (Oulun yliopisto). Esitarkastajien 

lausunto on toimitettu FM Vuoriselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liite nro 10).  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

9.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Korpela, Tammelin-Laine) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä vastaväittäjä. 

Vastaväittäjän tulee, mikäli mahdollista, olla jonkin yliopiston professori tai dosentti ja hänen 

päätoimensa tulee olla muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väittelijälle on varattava tilaisuus 

esittää huomautuksensa vastaväittäjien valinnasta. Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan 

oppiaineen pääedustaja tekee ehdotuksen vastaväittäjästä.  

 

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin 

tehtävässä toimivista tai jonkun yliopistoon palvelussuhteessa olevista tiedekunnan dosenteista.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että FM Tuija Korpelan 

yhteisöviestinnän väitöskirjan Dyadic relations between the main contractor and its 

suppliers – A case study to clarify critical factors in Metso Paper Ltd. tarkastustilaisuus 

pidetään lauantaina 28. maaliskuuta 2015 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä 

toimii dosentti, KTT Tuula Mittilä (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Marita 

Vos. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 10.12.2014. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Maisa Martin ehdottaa, että FM Taina Tammelin-

Laineen suomen kielen väitöskirjan Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat 

aikuiset uutta kieltä oppimassa tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 21. helmikuuta 

2015 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Maria Kela (Helsingin 

yliopisto) ja kustoksena professori Maisa Martin. Lupa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen on myönnetty dekaanin päätöksellä 13.11.2014.  

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54. 
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Jyväskylässä 28. päivänä tammikuuta 2015 
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