
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 2/2008 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 5.2.2008 
   Lyhty, klo 14  
    
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj.   1 - 13 1 - 13 
Varadekaani Heikki Hanka   1 - 13 1 - 13 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka  1 - 13 1 - 13 
Professori Veikko Muittari    1 - 13 1 - 13 
Professori Arja Piirainen-Marsh  1 - 13 1 - 13 
Professori Jaakko Erkkilä    1 - 13 1 - 13 
Professori Petri Karonen Ilmari Vesterinen 1 - 13 1 - 13 
Professori Liisa Salo-Lee    1 - 13 1 - 13 
Professori Jari Ojala    1 - 13 1 - 13 
Lehtori Erja Kosonen    1 - 13 1 - 13 
Professori Anne Pitkänen-Huhta Yliassistentti Hanna Pirinen 1 - 13 1 - 13 
Lehtori Bertold Fuchs   1 - 13 1 - 13 
Tutkija Ari Huhta    1 - 13 1 - 12 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi  1 - 13 1 - 11  
Opiskelija Teemu Häkkinen   1 - 13 1 - 11 
Opiskelija Elina Lappalainen   1 - 13 1 - 11 
Opiskelija Jaana Marin    1 - 13 1 - 11 
Opiskelija Tuure Puurunen Oskari Rantala     -    -  
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–5) 
   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 6–13)    
Pöytäkirjanpitäjät:  amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–5) 
    osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, puh. 1200 (asiat 6–13)  
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 31.1.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. FT SIRKKU KOTILAISEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 5.2.2008 
 
  FT Sirkku Kotilainen on jättänyt 22.1.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan nykykulttuurin dosentiksi, erityisalana lapset, 
nuoret ja media. 
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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. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen, että nykykulttuurin dosentuuri, erityisalana lapset, nuoret 

ja media, on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 
2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Jukka Sihvonen (Turun 

yliopisto) ja yliassistentti, FT Urpo Kovala antamaan lausuntonsa FT 
Sirkku Kotilaisen tieteellisestä pätevyydestä.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  
 
4. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  (hungarologian professorin virka) 
 
  Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, että 
  FT Tuomo Lahdelma nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 

ala on hungarologia (vakanssinro 13502), ajaksi 1.3.–31.12.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito kutsumisprosessin aikana. Tiedekunta on esittänyt FT 
Tuomo Lahdelman kutsumista virkaan määräajaksi. 

 
  Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 1. 
 
  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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5. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää,  
  että FT Esa Ruuskanen nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 

ajaksi 1.3.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Vapo Oyj:n historiahanke. 
  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 2. 
   
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
  että Dottore di ricerca Lorenzo Amato nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 

virkasuhteeseen ajaksi 1.6.2008–31.8.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Kirja murroksessa. Kirja uusien ajatusten yksilötason välittäjänä 
keskiajan ja varhaisen uuden ajan Euroopassa. 

 
  Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 
  että Ph.D. Olivier Lartillot-Nakamura nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen 

virkasuhteeseen ajaksi 1.2.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen EU6-tutkimusprojekti/Tuning the Brain for Music.  

 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
  että FM Pauliina Palttala nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 

1.2.2008–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on EU-projekti/Developing a Crisis 
Communication Scorecard.   

  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 3. 
 
  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
 
 
6. TIEDEKUNNAN LAATUKÄSIKIRJA 
 
 Tiedekunnan laatukäsikirjaa on valmisteltu dekaanien, laaturyhmän ja tiedekunnan 

kanslian voimin. Luonnosta käsiteltiin laaturyhmän ja laitosjohtajien yhteisessä 
tapaamisessa 25.1.2008 sekä yt-neuvottelussa 29.1.2008. Esitys käsikirjan pohjatekstiksi 
on oheisena (liite nro 4). Teksti siirretään tämän vuoden aikana tiedekunnan 
verkkosivuille, mikä tulee aiheuttamaan vielä ulkoasun ja linkkien yhtenäistämistä, 
tiivistämistä ja muuta viimeistelyä.   

 
 ESITYS:   1. Todettaneen, että yt-neuvottelu on käyty 29.1.2008. 
  2. Hyväksyttäneen laatukäsikirja liitteen mukaisesti jatkokehittämisen 

pohjaksi. 
 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Hyväksyttiin pienin muutoksin. 
 
  
7. KIELTEN LAITOKSEN UUSI JATKOKOULUTUSVÄYLÄ  
 

Kielten laitosneuvosto päätti 21.11.2007 esittää tiedekuntaneuvostolle, että kielten 
laitokselle perustettaisiin uusi jatkokoulutusoppiaine, jonka nimi olisi kielentutkimus 
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(Language Studies). Asiasta keskusteltiin 15.1.2008 tiedekuntaneuvoston kokouksessa, 
jonka pöytäkirjaan liitettiin laitoksella laadittu perustelumuistio sekä soveltavan 
kielentutkimuksen lausunto asiasta (liitteet nro 1 ja 2). Keskustelussa todettiin, että 
kokonaan uuden oppiaineen sijasta on mahdollista saavuttaa samoja etuja avaamalla 
kielten laitokselle oma jatkokoulutusväylä soveltavan kielitieteen kautta. Kielten laitos 
hyväksyy tämän ratkaisun ja esittää uuden väylän pääedustajaksi kielten laitoksen 
professori Hannele Dufvaa.  
 
Edellä mainittu laitoksen perustelumuistio pätee suurelta osin myös soveltavan 
kielitieteen jatko-opintoväylän laajentamiseen. Kielten laitoksen ja soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksen on tarpeen sopia keskenään ohjauskäytännöistä sekä 
kuvata näin laajentuvat jatko-opintomahdollisuudet sekä oppiaineen tutkimusalueiden 
että saatavilla olevan ohjauksen kannalta.   

 
ESITYS: Päätettäneen, että soveltavan kielitieteen jatko-opintoväylä avataan myös 

kielten laitoksen puolella ja että jatko-opintoaineen pääedustajaksi kielten 
laitoksen puolella määrätään professori Hannele Dufva. 

 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
 
 
8. PÄÄVALINNAN HAKUKELPOISUUS (vanhat opiskelijat)  
 

Tiedekuntaneuvosto on opiskelijavalinnan perusteista päättäessään viimeksi 23.10.2007 
päättänyt, että ”tiedekunnassa jo olevat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea päävalinnassa 
toista tiedekunnan pääaineen opinto-oikeutta”. 
 
Yliopiston hallituksen viimeksi 13.6.2007 päättämät opiskelijavalinnan yleiset perusteet 
eivät sisällä edellä mainittua rajausta, eivätkä muut JY:n tiedekunnat ole sellaisesta 
päättäneet. Yliopiston koulutusjohtaja Kari Pitkäsen ja lakimies Jouni Valjakan mukaan 
ei ole perusteita kieltää vanhoja opiskelijoita hakemasta päävalinnassa. Ei silti ole 
tarpeen ryhtyä sitä suosittelemaan, koska tiedekunnan sisällä pääaineen vaihto tai 
sivuaineen syventävien opintojen suorittaminen on pääsääntöisesti mahdollista 
sivuainehaun kautta. 

  
Kielten aineenopettajankoulutukseen valinnassa ”tuplahaku” voi kuitenkin aiheuttaa 
ongelmia pedagogisten opintojen kiintiöiden hallinnassa. Niiden antama kelpoisuus ei 
riipu siitä, minkä kielen kiintiössä ne suoritetaan, joten niitä ei ole tarpeen myöntää 
toiseen kertaan.  
 
Suositeltavin vaihtoehto pääaineen vaihtamiseksi kielten opettajankoulutuksessa on 
sivuainehaku, jonka kautta myönnetty opinto-oikeus voidaan muuttaa 
pääaineoikeudeksi. 

 
ESITYS:  Päätettäneen, että opiskelijavalinnan perusteista poistetaan alussa mainittu 

lause.  
 

Päätettäneen, että vieraiden kielten aineenopettajankoulutuksessa jo olevat 
hakijat, jotka saisivat opinto-oikeuden toisen kielen opettajankoulutukseen, 
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eivät kuitenkaan saa uutta pedagogisten opintojen opinto-oikeutta, vaan 
heidän täytyy suorittaa ne entisen pääaineensa mukaisesti.  

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
 
 

9. KAHDEN MAISTERIN TUTKINNON SUORITTAMINEN TIEDEKU NNASSA 
 
Yliopiston hallitus on yleisistä valintaperusteista päättäessään (viimeksi 13.6.2007) 
linjannut, että ”tiedekunta voi myöntää hakijalle toiseen samannimiseen tutkintoon 
johtavan opinto-oikeuden. Tällöin kuitenkin uuden tutkinnon pääaineen ja sisällön on 
poikettava riittävästi ensimmäisen tutkinnon pääaineesta ja sisällöstä”. Linjauksessa ei 
rajata sitä, mitä kautta opinto-oikeus on saatu. Yhden opiskelupaikan sääntö estää 
kahden tutkinto-oikeuden saamisen samana vuonna. 
 
Humanistisella tiedekunnalla ei ole päätöstä siitä, mitkä oppiaineet tai aineryhmät 
poikkeavat hallituksen tarkoittamalla tavalla ”riittävästi” toisistaan, jotta toinen 
maisterin tutkinto olisi mahdollinen. JY:n muissa tiedekunnissa toinen maisterin tutkinto 
on mahdollinen, samoin muissa humanistisissa tiedekunnissa, Helsingin yliopistoa 
lukuun ottamatta.  
 
Päätös asiasta tarvitaan, sillä opiskelijat ovat tiedustelleet asiaa (esimerkkinä kielten 
opiskelija, joka haluaisi tehdä toisen maisterin tutkinnon historiaan) ja koska on ilmeistä, 
että hallituksen linjauksessa tarkoitettuja ”riittävästi” toisistaan poikkeavia 
tutkintomahdollisuuksia on tiedekunnassa. 
 

 ESITYS: Päätettäneen, että toinen maisterin tutkinto on mahdollinen muissa kuin 
jäljempänä luetelluissa aineryhmissä (ei kahta maisteria ryhmän sisällä). 
Tutkinnoissa ei voi käyttää samoja opintoja eikä samaa tutkielmaa toiseen 
kertaan. Toisen(kin) tutkinnon suoritusoikeutta on aina haettava. 
Seuraavissa aineryhmissä toinen maisterin tutkinto ei ole mahdollinen:  

 
  1) vieraat kielet, soveltava kielitiede ja viittomakieli 
  
  2) suomen kieli, kirjallisuus ja kirjoittaminen  
 
  3) Suomen historia, taloushistoria, yleinen historia ja etnologia  
 

4) musiikkitiede, musiikkikasvatus ja Music, Mind & Technology 
(musiikin kognitiotiede) 

 
5) journalistiikka, puheviestintä, yhteisöviestintä ja Intercultural 
Communication (kulttuurienvälinen viestintä) 

 
6) hungarologian maisterin tutkinnon lisäksi ei voi suorittaa toista maisteria 
aineessa, jossa opiskelija on erikoistunut hungarologiaan (esimerkiksi 
yleinen historia, etnologia, kirjallisuus, suomen kieli, musiikkitiede, 
taidehistoria), eikä toisinpäin 
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7) museologian maisterin tutkinnon lisäksi ei voi suorittaa toista maisteria 
etnologiassa, Suomen historiassa taikka taidehistoriassa, eikä toisinpäin 

  
8) Digitaalisen kulttuurin (Digital Culture) maisterin tutkinnon lisäksi ei 
voi suorittaa toista maisteria kirjallisuudessa, kirjoittamisessa, 
taidehistoriassa, taidekasvatuksessa taikka nykykulttuurin tutkimuksessa, 
eikä toisinpäin.  

 
PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle.  

 
 
10. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Coelho, Haikari, Kiss) 
 
  TaM Jacques Coelho on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Vision of the Cyclops: From Painting to 
Video. Ways of Seeing in the 20th Century and Through the Eyes of Man Ray. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori, FT Tom 
Sandqvist (Konstfack, Tukholma) ja dosentti Jarmo Valkola. Tutkimuksen pääohjaajana 
on toiminut professori Pauline von Bonsdorff. 

 
  FL Janne Haikari on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten silmien 
edessä. Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt 1600-luvun maaseutu-
yhteisössä. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti FD, 
universitetslektor György Nováky (Historiska institutionen, Uppsala) ja dosentti Jari 
Eilola. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen. 

 
  MA Miklós Kiss on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Between Narrative and Cognitive Approaches – Different 
Cases of Non-linearity in Hungarian Films. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Pául Majkut (San Diego State University, 
Yhdysvallat) ja apulaisprofessori Ágnes Pethö (Kolozsvárin yliopisto, Romania). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut dosentti Jarmo Valkola. 

   
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin.   
 
 
11. VÄITÖSTILAISUUS  (Meriläinen, Pulkkinen) 

 
FL Merja Meriläinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Monenlaiset oppijat englanninkielisessä 
kielikylpyopetuksessa – rakennusaineksia opetusjärjestelyjen tueksi. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 11.12.2007. Väitöstilaisuus pidetään 
lauantaina 16. helmikuuta 2008 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjinä 
toimivat professori Kaarina Mäkinen (Oulun yliopisto) ja dosentti Heini-Marja Järvinen 
(Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Nikula.  
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FL Hannu Pulkkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Uutisten arkkitehtuuri. Sanomalehtien ulkoasun 
rakenteet ja esitystavat. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
11.12.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 1. maaliskuuta 2008 klo 12 Blomstedtin 
salissa (Villa Rana). Vastaväittäjinä toimivat professori Riitta Brusila (Lapin yliopisto) 
ja FT, päätoimittaja Pekka Mervola. Kustoksena toimii professori Raimo Salokangas.  
 

  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
12. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Pekonen)   
 
  Professori Fred Karlsson (Helsingin yliopisto) ja professori Heikki Lyytinen esittävät, 

että FM Ville Pekosen suomen kielen lisensiaatintutkimus Suomen kvantiteetti ja 
kirjoitusprosessi. Mallinnusta ja empiriaa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut emeritusprofessori Matti Leiwo. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM 
Pekoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 5).  

 
  Professori Aila Mielikäinen esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyväksytty.  
  
  PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle.  
 
 
13.  VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Oettl, Suni) 
 
  FM Barbara Oettl on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Weiß in der Kunst des 20. Jahrhunderts – Studien zur 
Kulturgeschichte einer Un-Farbe. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 23.10.2007 
suostumuksensa mukaisesti professori Matthias Bleylin (Kunsthochschule Berlin-
Weißensee, Saksa) ja professori Gregor Stemmrichin (Freie Universität, Saksa). 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Oettlille (liitteet nro 6 ja 7).  

 
  FL Minna Suni on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Toista kieltä vuorovaikutuksessa. Kielellisten resurssien 
jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Tiedekunta määräsi ennakko-
tarkastajiksi 12.6.2007 suostumuksensa mukaisesti dosentti Liisa Tainion (Helsingin 
yliopisto) ja dosentti Riikka Alasen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Sunille 
(liitteet nro 8 ja 9).  

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Jyväskylässä 6. helmikuuta 2008 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 


