
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 3/2009 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 10.3.2009 klo 14 
   Lyhty 
       
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Petri Karonen, pj.   1 - 9 1 - 9 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka  1 - 9 1 - 9 
Varadekaani Raine Koskimaa  1 - 5, 7 - 9 1 - 5, 7 - 9 
Professori Raimo Salokangas Tarja Valkonen 1 - 9 1 - 9 
Professori Arja Piirainen-Marsh  1 - 9 1 - 9 
Professori Jaakko Erkkilä    1 - 9 1 - 9 
Professori Laura Stark   1 - 9 1 - 9 
Professori Tarja Nikula   1 - 9 1 - 9  
Lehtori Bertold Fuchs    1 - 9 1 - 9 
Lehtori Erja Kosonen    1 - 9 1 - 9 
Lehtori Leena Mikkola   1 - 9 1 - 9 
Amanuenssi Tuulikki Tuomainen  1 - 9 1 - 9  
Professori Sabine Ylönen     1 - 9 1 - 9 
Opiskelija Päivi Hulkkonen     1 - 9 1 - 5, 7 - 8 
Opiskelija Teemu Häkkinen   1 - 9 1 - 5, 7 - 8 
Opiskelija Teresa Pohjolainen     -    -   
Opiskelija Oskari Rantala    1 - 9 1 - 5, 7 - 8 
Opiskelija Ville Salonen      -    - 
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, matti.myllykoski@.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–5) 
   amanuenssi Tellervo Keto, tellervo.keto@jyu.fi, puh.1308 (asiat 6–9)    
Pöytäkirjanpitäjä:  hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–9)   
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 5.3.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
  
 
3. FT MIKKO KUROSEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 9.12.2008 
 
  FT Mikko Kuronen on jättänyt 27.11.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan ruotsin kielen fonetiikan dosentiksi, 
erikoisalana maantieteellinen variaatio. 
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Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  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. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen 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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 
 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 9.12.2008 ruotsin kielen fonetiikan dosentuuria, 
erikoisalana maantieteellinen variaatio, opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi professori Kari Suomen (Oulun yliopisto) ja yliopistonlehtori, 
Fil.dr. Per Lindbladin (Lundin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Mikko Kurosen 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. Molemmat asiantuntijat 
katsovat FT Mikko Kurosen tieteellisesti päteväksi ruotsin kielen fonetiikan 
dosentuuriin, erikoisalana maantieteellinen variaatio. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi torstaina 26.3.2009 klo 14.15 
alkaen salissa P 308. FT Kuronen esittää opetusnäytteensä aiheeksi Prosodin i 
finlandssvenska – Vilka är de största skillnaderna gentemot sverigesvenska? 

     
 ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).  

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Matti 

Rahkonen, pj., yliassistentti, dosentti Åsa Palviainen, lehtori Riikka 
Ullakonoja, amanuenssi Tiina Suominen, siht. ja opiskelija Suvi 
Peltonen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Luukka, Koskimaa, 

Valkonen, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Stark, Nikula, Ylönen ja Karonen 
katsoivat FT Kurosen tieteellisesti päteväksi. 

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
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4. FT JUKKA JOUHKIN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 10.3.2009 
 

FT Jukka Jouhki on jättänyt 13.2.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin etnologian, erityisesti antropologian dosentiksi humanistiseen 
tiedekuntaan.   

 
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  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. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen 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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 

 
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen, että etnologian, erityisesti antropologian dosentuuri, on 

opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 
   2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Hanna Snellman ja professori 

Ulla Vuorela (Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Jukka 
Jouhkin tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
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5. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että FT Katja Mäntylä nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala 
on englannin kieli, ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden 
kielten aineenopettajankoulutuksen laajennusohjelma. 

 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esitys ja yhteenveto hakijan ansioista ovat liitteenä 
nro 2. 

 
 ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
6. OIKAISUPYYNTÖ PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVIOINNISTA  

 
HuK Kimmo K. Koskinen on määräaikaan mennessä tehnyt tiedekuntaneuvostolle 
opintosuoritusjohtosäännön 21 §:n mukaisen oikaisupyynnön (liite nro 3), joka koskee 
hänen taidehistorian tutkielmansa arviointia.  
 
Tiedekuntaneuvosto hylkäsi 17.2.2009 Koskisen pro gradu -tutkielmaksi tarkoitetun 
opinnäytteen Muutoksia mekaanisen jäljentämisen aikakauden tekniikassa, 
audiovisuaalisessa kulttuurissa ja taideteollisessa muotoilussa. 
 
Neuvosto käsittelee johtosäännön mukaisesti myös oikaisupyynnön.  
 
Koskinen ei oikaisupyynnössään esitä perusteluja sille, että työ täyttäisi hyväksytyn 
tutkielman kriteerit. Tiedekuntaneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirjaan kirjattiin 
perustelut, joiden takia tutkielmaa ei voida hyväksyä edes alimmalla arvosanalla. 
Edellisen kokouksen liitteenä on myös Koskisen oikaisupyynnössään mainitsema 
professori Koskimaan ja professori Waenerbergin lausunto tutkielmasta.  
 
Hyväksytyn tutkielman kriteerit ovat nähtävissä tiedekunnan verkkosivulla osoitteessa 
http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielma/hyvaksytty. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvosto päätti yksimielisesti, että oikaisupyyntö ei anna 

aihetta muuttaa edellistä päätöstä. 
2. Kirjattiin tiedoksi, että varadekaani Raine Koskimaa ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
  

Päätöksen mukana toimitetaan Koskiselle valitusosoitus taideaineiden 
tutkintolautakunnalle. 

 
 
7.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Eskelinen) 
 
  FM Markku Eskelinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen digitaalisen kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Travels in Cybertextuality. The Challenge of 
Ergodic Literature and Ludology to Literary Theory. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 



 5 

professori Stuart Moulthrop (University of Baltimore, USA) ja apulaisprofessori Jörgen 
Schäfer (Universität Siegen, Saksa) sekä varalle apulaisprofessori Francisco J. Ricardo 
(Boston University, USA). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raine 
Koskimaa.   

   
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
8. VÄITÖSTILAISUUS (Aro, Niiranen) 
 
  FM Mari Aro on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Speakers and doers. Polyphony and agency in 
children’s beliefs about language learning. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.1.2009. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
4.4.2009 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii professori Ana 
Maria Ferreira Barcelos (Universidade federal de Viçosa, Brasilia) ja kustoksena 
lehtori, FT Riikka Alanen.  

 
  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. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.2.2009. Väitöstilaisuus pidetään 
lauantaina 21.3.2009 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii 
professori Albrecht Classen (University of Arizona, USA) ja kustoksena professori Juha 
Sihvola. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Knuutinen) 
 

FK Ulla Knuutisen museologian väitöskirjan Kulttuurihistoriallisten materiaalien 
menneisyys ja tulevaisuus. Konservoinnin materiaalitutkimuksen heritologiset funktiot 
hyväksyminen. FK Knuutinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.2.2009. 
Vastaväittäjien lausunnot on lähetetty FK Knuutiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 4 ja 5). 

 
Tilaisuuden kustos, professori Janne Vilkuna toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Väittelijän selkeän 
audiovisuaalisesti kuvitetun lectio praecursorian jälkeen dosentti Aurasmaa kyseli muun 
muassa työn museologisuudesta ja heritologisuudesta sekä aitouden käsitteestä. Dosentti 
Tuurnala jatkoi kysellen erilaisista fysikaalisista ja kemiallisista menetelmistä ja 
laitteista sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista materiaalianalyysin käytössä. 
Tuurnala käytti Pompeijin seinämaalauksista kysellessään asiantuntijanaan yleisön 
joukossa ollutta Helsingin yliopiston antiikin kulttuurin ja klassillisen filologian 
professori emeritus Paavo Castrenia. Käyty keskustelu ja väittelijän keskustelun 
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kuluessa havainnollistamat menetelmä- ja esimerkkidiat osoittivat, että väittelijä 
hallitsee erinomaisesti oman tutkimusalueensa.  

 
  Professori Janne Vilkuna esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen.  
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
Jyväskylässä 11. maaliskuuta 2009 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, amanuenssi   Tellervo Keto 
 


