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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 19.2.2015. 
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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. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 

 

Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan 

tiedekuntaneuvoston tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei 

tarkasteta tulevassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 

jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi 

valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn ajan. Asian niin vaatiessa pöytäkirjan 

tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. 

 

Pöytäkirjan tarkastajan valinta kokoukseen 25.2.2015. 

  

PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukseen 25.2.2015 pöytäkirjan tarkastaja. 

 

PÄÄTÖS:   Kokouksen 25.2.2015 pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin 

yliopistotutkija Heli Valtonen. 

 

 

3. 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. 

 

  Lisäasia: 

  2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

 

 

4.  TIEDOKSI    

 

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

5. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, SUOMEN KIELI 
 

  Vireille 25.2.2015 

 

Rehtori on 28.10.2014 tekemällään päätöksellä antanut luvan suomen kielen professorin 

tehtävän täyttämisen kutsusta haettavaksi julistamatta käyttäen asiantuntijamenettelyä. 

Professorin tehtävään esitetään kutsuttavaksi FT, dosentti Minna Suni 1.8.2015 alkaen 

toistaiseksi.  
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Suomen kielen professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten 

laitokseen. Suomen kieli on yksi kielten laitoksen suurimpia oppiaineita ja keskeinen 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttaja. Oppiaineessa on kolme professuuria. 

Suomi toisena kielenä -alueeseen erikoistunut professori Maisa Martin on irtisanoutunut 

tehtävästään 1.8.2015 alkaen. Suomi toisena kielenä on keskeinen alue laitoksen 

tutkimusprofiilissa ja alueella on käynnissä useita tutkimushankkeita ja lukuisia 

väitöskirjaprojekteja. Jyväskylän yliopisto on tämän tutkimusalueen uranuurtaja ja 

tiedon tarve alalla on jatkuvassa kasvussa. Näistä syistä tehtävä on täytettävä 

toistaiseksi. 

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä 

professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana 

toimii dekaani.   

 
Dekaanin 12.1.2015 nimeämä valmisteluryhmä:  

dekaani Minna-Riitta Luukka, pj.  

laitoksen johtaja, professori Anne Pitkänen-Huhta  

professori Jarmo Jantunen 

hallintopäällikkö Raija Oikari, siht. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 

kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 

2). 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan tehtävään kutsuttavan 

kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta 

asiantuntijalta.   

 

Kutsuttavaksi ehdotetusta asiantuntijoita pyydetään lausumaan, onko kutsuttavaksi esitetty 

asiantuntijoiden käsityksen mukaan kiistatta tehtävään kelpoinen. 

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita 

asiantuntijat professorin tehtävään otettaessa. 

 

Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on 

27.1.2015 tekemällään päätöksellä valinnut suomen kielen professuurin täyttöprosessiin 

asiantuntijoiksi professori Jyrki Kalliokosken (Helsingin yliopisto) ja professori 

emeritus Börje Vähämäen (Toronton yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

  
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 

tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 

kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön. 

 
33§:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun 

tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään 

voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.  

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 27 §:n mukaan professorilta edellytetään tohtorin 

tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamisen kannalta, 

käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.  

 

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 

ansiot, kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen 

perustuvaa opetusta ja ohjausta, näytöt edustamansa tutkimusalan kansallisesta ja kansainvälisestä 



4 

 
yhteistyöstä, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 

opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  

 

Lisäksi otetaan huomioon hakijan menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa, 

kansainvälinen tieteellinen työskentely, tieteelliset luottamustehtävät ja muu aktiivisuus 

tiedeyhteisön toiminnassa sekä kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. 

 

32 §: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. 

 

Jyväskylän yliopiston 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.  

  

Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä on valmistellut kirjallisen suunnitelman suomen 

kielen professorin tehtävän täyttämiseksi. Suunnitelma on liitteenä nro 1.  
 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Keskustellaan suomen kielen professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta. 

 2. Todetaan asiantuntijat.   
 
PÄÄTÖS:   1. Keskusteltiin. 

  2. Todettiin. 
 
 

6.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Mustonen, Paavilainen) 
 

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 Maisa Martin ehdottaa, että FM Sanna Mustosen 

suomen kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Käytössä kehittyvä kieli.  Paikan ja tilan 

ilmausten kehittyminen aikuisten ja nuorten suomi toisena kielenä -oppijoiden 

kirjoitetuissa teksteissä esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Michaela Pörn 

(Åbo Akademi) ja FT, apulaisprofessori Annekatrin Kaivapalu (Talinna Ülikool). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Maisa Martin.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Åsa Palviainen ehdottaa, että FL Marika 

Paavilaisen ruotsin kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Inlärning och behärskning av 

svenskans verb- och adjektivböjning samt negationens placering hos finska 

grundskoleelever esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Hannele Lehti-Eklund 

(Helsingin yliopisto) ja PhD Maria Eklund Heinonen (Uppsala Universitet). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Åsa Palviainen.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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7. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Benedek, Kauppi) 

 
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 MA Monika Benedekin musiikkikasvatuksen 

väitöskirjakäsikirjoituksen The Role of Piano Improvisation in Teaching Harmony, 

Using Combined Materials Selected from the Baroque Period and Jazz Standard 

Repertoire: Towards a Comprehensive Approach esitarkastajiksi lehtori, MuT Tuire 

Kuusen (Sibelius-Akatemia) ja Dr. Anthony Brankerin (Princeton University, USA). 

Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Benedekille ja toimitetaan oheisina 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 2 ja 3).  

 

Tiedekunta hyväksyi 15.10.2014 FM Teemu Kaupin puheviestinnän 

väitöskirjakäsikirjoituksen Opettaja kiusattuna. Peruskoulun opettajien kokemuksia 

vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta esitarkastajiksi dosentti Anne Konun (Tampereen 

yliopisto) ja professori Päivi Honkatukian (Tampereen yliopisto). Esitarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Kaupille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 4 ja 5).  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

8.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Jousmäki, Kauppi, Mikola, Vuorinen) 
 

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 Arja Piirainen-Marsh ehdottaa, että FM Henna 

Jousmäen englannin kielen väitöskirjan Christian metal online: The discursive 

construction of identity and culture tarkastustilaisuus pidetään 21. maaliskuuta 2015 klo 

12 Agoran auditoriossa 3, ja että vastaväittäjänä toimii PhD, Reader Annabelle Mooney 

(University of Roehampton) ja kustoksena professori Sirpa Leppänen.  Lupa 

väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

28.1.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Maarit Valo ehdottaa, että FM Teemu Kaupin 

puheviestinnän väitöskirjan Opettaja kiusattuna. Peruskoulun opettajien kokemuksia 

vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 23. 

toukokuuta 2015 klo 12 salissa L304, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Anne Konu 

(Tampereen yliopisto) ja kustoksena dosentti Maili Pörhölä. Lupa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 25.2.2015. 
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Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FL Jorma 

Mikolan taidehistorian väitöskirjan Alttarilta alttarille. Alttaritaulumaalaus Suomessa 

autonomia-ajan loppupuolella tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 25. huhtikuuta 

2015 klo 10 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii professori Markus Hiekkanen 

(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg. Lupa väitöskirjan 

julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.1.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että FM Maarit Vuorisen 

yhteisöviestinnän väitöskirjan The Organising Capacity of Place Branding – 

Coordination, Co-operation and Engagement tarkastustilaisuus pidetään torstaina 26. 

maaliskuuta 2015 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii professori Cathy 

Parker (Manchester Metropolitan University) ja kustoksena professori Marita Vos. 

Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 28.1.2015. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

  

9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Pennanen, Saari, Yang) 

 
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 

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 Henna-Riikka Pennasen yleisen historian väitöskirjan Material, Mental, and Moral 

Progress. American Conceptions of Civilization in Late 19th Century Studies on “things 

Chinese and Japanese” hyväksyminen. FM Pennanen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 

7.2.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Pennaselle ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 6).  

 

Professori Pasi Ihalaisen kustoksen lausunto ja ehdotus arvolauseeksi ovat liitteinä nro 

7 ja 8.  

 

FM Pasi Saaren musiikkitieteen väitöskirjan Music Mood Annotation Using Semantic 

Computing and Machine Learning hyväksyminen. FM Saari puolusti julkisesti 

väitöskirjaansa 31.1.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Saarelle ja 

toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9).  

 

Professori Petri Toiviaisen kustoksen lausunto on liitteenä nro 10. 
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Professori Erkki Huovisen ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 11. 

 

TaM, MA Jing Yangin taidehistorian väitöskirjan Benefit-oriented Socially Engaged Art. 

Two Cases of Social Work Experiment hyväksyminen. TaM, MA Yang puolusti 

julkisesti väitöskirjaansa 15.1.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu TaM, MA 

Yangille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12).  

 

Professori Annika Waenerbergin kustoksen lausunto on liitteenä nro 13.  

 

Professori Heikki Hangan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 14. 

  

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti.  

 

  

10. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Pennanen, Saari, Yang) 

  
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 

   

  FM (väit.) Henna-Riikka Pennanen (yleinen historia) 

  FM (väit.) Pasi Saari (musiikkitiede) 

  TaM, MA (väit.) Jing Yang (taidehistoria) 

   

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.37. 

 

 

Jyväskylässä 25. päivänä helmikuuta 2015 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 

 

 

 

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari  

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, yliopistotutkija  Heli Valtonen 


