
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 2/2009 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 17.2.2009 klo 14 
   Lyhty 
       
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Petri Karonen, pj.   1 - 14 1 - 14 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka  1 - 14 1 - 14 
Varadekaani Raine Koskimaa  1 - 7, 9 - 14 1 - 7, 9 - 14 
Professori Raimo Salokangas  1 - 14 1 - 14 
Professori Arja Piirainen-Marsh        -     -  
Professori Jaakko Erkkilä    2 - 14 2 - 14 
Professori Laura Stark      -     -  
Professori Tarja Nikula   1 - 14 1 - 14  
Lehtori Bertold Fuchs    1 - 14 1 - 14 
Lehtori Erja Kosonen    1 - 14 1 - 14  
Lehtori Leena Mikkola Amanuenssi Eija Heiniluoma 1 - 14 1 - 10, 12  
Amanuenssi Tuulikki Tuomainen  1 - 14 1 - 14  
Professori Sabine Ylönen     1 - 14 1 - 14 
Opiskelija Päivi Hulkkonen Heidi Hummastenniemi 1 - 8 1 - 7 
Opiskelija Teemu Häkkinen   1 - 14 1 - 7, 10, 12 
Opiskelija Teresa Pohjolainen  1 - 14 1 - 7, 10, 12  
Opiskelija Oskari Rantala    1 - 14 1 - 7, 10, 12 
Opiskelija Ville Salonen   1 - 14 1 - 7, 10, 12 
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, matti.myllykoski@.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–5) 
   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, ossi.paarnila@jyu.fi, puh.1204 (asiat 6–14)    
Pöytäkirjanpitäjä:  hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–14)   
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 12.2.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
  
3. KIELTEN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 11177) 
 
  Vireille 9.12.2008 
 

Suomen kielen yliassistentin virka (vakanssinro 11177) on perustettu Jyväskylän 
yliopistoon Valtiovarainministeriön päätöksellä 375/21.1.1971. Virka on yliopiston 
yhteinen ja sijoitettu kielten laitokseen. Yliopiston rehtori on 15.3.2006 tekemällään 
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päätöksellä muuttanut viran alaksi kielet. Kielten yliassistentin virkaan nimitettiin FT 
Esa Lehtinen 1.8.2006 alkaen. Hän irtisanoutui virasta 1.3.2007 alkaen. Laitoksen virka- 
ja toimintasuunnitelman mukaan virka täytetään.  
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2008 yliassistentin virantäyttöä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka 
julistetaan haettavaksi 1.8.2009 alkaen 5-vuotiskaudeksi. 
 
Kielten yliassistentin virkaa hakivat 11.2.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FL Heli Blankenstein 
FT Mia Halonen 
FM Saara Jäntti 
FM Kati Kauppinen 
PhD Susanna Kohonen 
FM Leila Kääntä 
DLitt Riikka Länsisalmi 
FM Elina McCambridge 
Lic.Ph Zinaida Merezhinskaya 
FL Anita Moilanen 
PhD Simo Määttä 
PhD Anna Solin 
PhD Massimiliano Spotti 
FM Piia Varis 
 
Seuraavien hakijoiden hakemukset saapuivat määräajan jälkeen 12.2.2009: 
 
FM Sisko Jaakkola 
FK Jussi Lassila 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto 
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän 
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan 
haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. 
 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n 1 
momentin ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 
(424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on 
suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen 
(481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka 
on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja 
tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen 
ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) 
mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä 
tavalla. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen 
kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai 
dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen 
taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 
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  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
   2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytteeseen liittyvät asiat. 
 

PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 2. Esityksen mukainen. 

  
 
4. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että FM Piia Varis nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
englannin kieli (vakanssinro 10624), ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 

 
 Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 1.  

 
 ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
 

 
5. TIEDEKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008  

 
Tiedekunnan toimintakertomus vuodelta 2008 on liitteenä nro 2. 
 
ESITYS: Keskusteltaneen. 
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 

 
 
6. TUTKIELMIEN ARVOSTELUASTEIKKO  
 

Tiedekunnassa on vuodesta 2001 lähtien ollut voimassa gradujen, 
lisensiaatintutkimusten sekä väitöskirjojen kolmiportainen arvosteluasteikko (hyväksytty 
– hyvä – erinomainen). Järjestelmä on toiminut melko hyvin, mutta on myös esitetty 
toiveita hieman useampiportaisesta asteikosta.  
 
Yliopistouudistuksen yhteydessä pyritään JY:ssa lisäämään yhtenäisyyttä 
opintokokonaisuuksien koontiperiaatteissa sekä arvostelussa. Yhtenäisyyden ja 
eurooppalaisen vertailtavuuden lisäämiseksi kaikki arvosteluasteikot tulee olla 
muunnettavissa ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer & Accumulation System) 
viisiportaista asteikkoa vastaaviksi (erinomainen – kiitettävä – hyvä – tyydyttävä – 
välttävä). Muunnettavuus tarvitaan myös siksi, että tutkielmat tullaan laskemaan mukaan 
opintokokonaisuuksien arvioinnissa, joka jo noudattaa ECTS-asteikkoa. Jatkotutkintojen 
opinnäytteissä muunnettavuus ei ole niin olennaista. 
 
Vanha seitsenportainen latinankielinen asteikko on toistaiseksi käytössä JY.n muiden 
tiedekuntien graduissa ja LTK:n, TTK:n ja YTK:n jatko-opinnoissa. Liikunta- ja 
terveystieteet aikovat siirtyä viisiportaiseen. Kasvatustieteet ovat siihen jo siirtyneet 
jatkotutkinnoissa. Jos muutkin tiedekunnat ryhtyvät muuttamaan asteikkojaan, niin on 
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odotettavissa, että yleisesti siirrytään viisiportaiseen, koska muita vaihtoehtoja ei juuri 
ole näköpiirissä.  
 
Muissa humanistisissa tiedekunnissa on vanha seitsenportainen asteikko, eikä niissä ole 
viime aikoina keskusteltu muista vaihtoehdoista.  
 
ESITYS:  Päätettäneen, että pro gradu -tutkielmat, lisensiaatintutkimukset ja 

väitöskirjat arvioidaan 1.8.2009 alkaen asteikolla erinomainen – kiitettävä 
– hyvä – tyydyttävä – välttävä (5-1).  

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
7. AVOIMEN YLIOPISTON TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2009–2010  
 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pyytää tiedekuntaa vahvistamaan 
toimeenpanosuunnitelmansa lukuvuodelle 2009–2010.  
 
Yhteenveto, jossa näkyvät oppiaineiden puollot, on oheisena (liite nro 3).   
 
ESITYS:   Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  

 
 

8. PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU  (Koskinen) 
 

Professori Raine Koskimaa ja professori Annika Waenerberg esittävät, että HuK Kimmo 
K. Koskisen taidehistorian pro gradu -tutkielma Muutoksia mekaanisen jäljentämisen 
aikakauden tekniikassa, audiovisuaalisessa kulttuurissa ja taideteollisessa muotoilussa 
hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty. Tarkastajien lausunto on oheisena (liite nro 4). 
 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka on siirtänyt tutkielman tiedekuntaneuvoston 
käsiteltäväksi.  
 
Koskisen pro gradu -tutkielmassa on lukuisia puutteita, joihin myös työn tarkastajat 
kiinnittävät huomiota lausunnossaan. Tiedekunnan hyväksymissä tutkielmien 
arviointikriteereissä (liite nro 5) on kuvattu hyväksytty-arvosanaan yltävän tutkielman 
piirteet. Kun tutkielmaa ja siitä kirjoitettua lausuntoa tarkastellaan suhteissa kriteereihin, 
voidaan perustellusti päätyä siihen, että työ ei täytä hyväksytty-arvosanan kriteerejä, 
joten sitä ei tulisi hyväksyä pro gradu -tutkielmana. 
 
Työssä on suuria puutteita. Sen tavoitteet ovat liian laajat, ongelmanasettelu epäselvä, 
tutkimuskysymysten konkretisointi puuttuu, keskeisiä käsitteitä ei ole määritelty (kriteeri 
1). Käytettyä tutkimusmetodia ei ole kuvattu eikä perusteltu, työ ei osoita metodien 
hallintaa, aineiston valintaa ei perustella, varsinaiseen analyysiin työssä ei päästä 
(kriteeri 2). Taustakirjallisuus on äärimmäisen suppea, tärkeimmäksi nostettu teoreettista 
lähtökohtaa ei työssä käytetä, aineiston ja lähdekirjallisuuden raja on hämärtynyt, 
taustakirjallisuuden käyttö on kritiikitöntä, tutkimuskirjallisuuden käyttö on puutteellista 
(kriteeri 3). Tulokset eivät nojaa empiiriseen aineistoon ja sen analyysiin, työ sisältää 
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kehäpäätelmiä ja perustelemattomia kyseenalaisia väitteitä, sisältö on ohut, oma 
kontribuutio puuttuu, tutkimuksellinen ote puuttuu (kriteeri 5). Vain kriteerin 4 
(käsittely, tyyli ja typografia) osalta työn voi katsoa niukasti ylittävän hyväksytty-
arvosanan kriteerit.  

 
PÄÄTÖS:    1. Neuvoston äänivaltaiset jäsenet päättivät yksimielisesti, että esitettyä 

työtä ei hyväksytä pro gradu -tutkielmana.  
 2.  Tästä päätöksestä voi JY:n opintosuoritusjohtosäännön 21 §:n 

mukaisesti tehdä oikaisupyynnön arvostelupäätöksen tehneelle 
monijäseniselle hallintoelimelle (eli tiedekuntaneuvostolle) 14 päivän 
kuluessa arvostelun tiedoksiannosta.  

3. Kirjattiin tiedoksi, että professori Raine Koskimaa ei osallistunut asian 
käsittelyyn. 

 
 

9. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Sopo)  
 

  Professori David Jackson (University of Leeds), emeritusprofessori Matti Klinge ja 
emeritusprofessori Bo Ossian Lindberg esittävät, että FM Elina Sopon taidehistorian 
lisensiaatintutkimus Some breeds of Russian art collectors and their reflections on 
Finnish nineteenth-century collecting. Imperial honorary surgeon Alexander von Collan 
(1819-1910) and master of laws Alexander von Collan (1858-1939) as collectors from 
the “third estate” hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Heikki Hanka. Tarkastajien lausunnot on toimitettu FM Sopolle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6, 7 ja 8). 

 
  Professori Annika Waenerberg esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä.  
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
10.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Jablonczay, Toivanen) 
 
  MA Timea Jablonczay on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Magyar nıi irás az 1920-as és 1930-as években 
(Unkarilainen naiskirjoitus 1920- ja 1930-luvuilla). Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Beáta Thomka (Pecsin yliopisto) ja 
apulaisprofessori Jolánta Jastrzebska (Groningenin yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma.  

 
  FM Tuulia Toivanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Se on se kiinalainen Nieminen.” Modernismi ja 
protesti Pertti Niemisen tuotannossa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti lehtori, FT Anna Hollsten (Helsingin yliopisto) ja tutkija, FT 
Tuula Hökkä (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajina on toiminut professori 
Leena Kirstinä. 

  
  ESITYS: Määrättäneen. 
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  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
11. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Hirsjärvi, Niiranen, Särkkä)  
 
  FM Irma Hirsjärvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction 
-fandomin verkostot. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 9.12.2008 
suostumuksensa mukaisesti YTT Kaarina Nikusen (Tampereen yliopisto) ja YTT, 
emeritaprofessori Liisa Rantalaihon. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM 
Hirsjärvelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 

   
  FL Susanna Niiranen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Miroir de mérite. Valeurs sociales, rôles et 
image de la femme dans les textes trobairitz du XIIe et XIIIe siècle. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 9.12.2008 suostumuksensa mukaisesti professori Albrecht 
Classenin (University of Arizona, USA) ja lehtori Marko Lambergin. Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty FL Niiraselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
  FL Timo Särkkä on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Hobson’s Imperialism. A Study in Late-Victorian Political 
Thought. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 27.5.2008 suostumuksensa 
mukaisesti professori Michael Freedenin (Mansfield College, Oxford) ja professori Jörn 
Leonhardin (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Tarkastajien lausunnot on lähetetty 
FL Särkälle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14).  

   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
12. VÄITÖSTILAISUUS (Hirsjärvi) 
 
  FM Irma Hirsjärvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction 
-fandomin verkostot. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
17.2.2009. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 14.3.2009 klo 12 Blomstedtin salissa 
(Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Liisa Rantalaiho ja kustoksena 
yliassistentti, FT Urpo Kovala.   

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Lassila-Merisalo) 
 

FM Maria Lassila-Merisalon journalistiikan väitöskirjan Faktan ja fiktion rajamailla. 
Kaunokirjallisen journalismin poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä hyväksyminen. 
FM Lassila-Merisalo puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.1.2009. Vastaväittäjän 
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lausunto on lähetetty FM Lassila-Merisalolle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15). 

 
Tilaisuuden kustos, professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että 
läsnäolijoille tarjottiin älyllistä keskustelua kiinnostavasta ja ajankohtaisesta aiheesta. 
Vastaväittäjä teki pohdiskelevia avauksia työn olennaisiin teemoihin ja väittelijä pystyi 
hyvin vastaamaan ja tarvittaessa jatkamaan pohdintaa.  

 
  Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Lassila-Merisalo) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FM (väit.) Maria Lassila-Merisalo (journalistiikka) 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
 
Jyväskylässä 18. helmikuuta 2009 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 


