
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 11/2008 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 9.9.2008  
   Lyhty, klo 14 
       
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Petri Karonen, pj.   1 - 10 1 - 10 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka  1 - 4 1 - 4 
Varadekaani Raine Koskimaa  1 - 10 1 - 10 
Professori Raimo Salokangas  1 - 4 1 - 4 
Professori Arja Piirainen-Marsh  1 - 10 1 - 10 
Professori Jaakko Erkkilä    1 - 10 1 - 10 
Professori Laura Stark   1 - 10 1 - 10 
Professori Tarja Nikula    1 - 10 1 - 10 
Lehtori Bertold Fuchs    1 - 10 1 - 10 
Lehtori Erja Kosonen    1 - 10 1 - 10 
Lehtori Leena Mikkola   1 - 4 1 - 4 
Amanuenssi Tuulikki Tuomainen  1 - 10 1 - 10 
Erikoistutkija Sabine Ylönen    1 - 10 1 - 10 
Opiskelija Päivi Hulkkonen Hannu Heikkilä 1 - 10 1 - 8 
Opiskelija Teemu Häkkinen   1 - 4 1 - 4  
Opiskelija Tuure Puurunen Heidi Hummastenniemi 1 - 10 1 - 8 
Opiskelija Oskari Rantala    1 - 10 1 - 8 
Opiskelija Ville Salonen   1 - 10 1 - 8 
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–5) 
   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 6–10)    
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 6–10)  
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 4.9.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.  
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. HUNGAROLOGIAN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13502) 
 
  Vireille 28.8.2007 
 

Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 alkaen professorin 
viran, jonka ala on hungarologia. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. 
 



 2 

Tiedekuntaneuvosto esitti yksimielisesti 13.5.2003 yliopiston rehtorille, että virkaan 
nimitettäisiin kutsusta FT Tuomo Lahdelma 1.8.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi. 
Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 11.6.2003 FT Lahdelman hungarologian 
professorin virkaan tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
 
Humanistinen tiedekunta esitti 29.4.2008 yliopiston rehtorille, että hungarologian 
professorin virka täytettäisiin pysyvästi kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2009 alkaen 
virkaa haettavaksi julistamatta ja että virkaan kutsuttaisiin FT Tuomo Lahdelma. Hän on 
antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen.  
 
Yliopiston rehtori hyväksyi 23.5.2008 tekemällään päätöksellä virantäyttöselosteen ja 
antoi luvan viran täyttämiseen kutsumismenettelyä käyttäen. 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 29.4.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Danilo Gheno (Padovan yliopisto) ja György Tverdota (Budapestin yliopisto) 
antamaan lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan.  
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 10/26.8.2008 liitteenä nro 4. 
 

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.  
 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 26.8.2008, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 9.9.2008 klo 14.15 alkaen 
Lyhdyssä. Dekaani on hyväksynyt 3.9.2008 tekemällään päätöksellä hakija Lahdelman 
opetusnäytteen aiheen Hungarologian käsite. 
 

 ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakija Lahdelman opetusnäyte. 
  
 PÄÄTÖS: Kuultiin hakijan opetusnäyte ja arvosteltiin se arvolauseella hyväksytty.

  
 
4. ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10794) 
 
  Vireille 8.5.2007 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu asetuksella 277/22.5.1964 suomalaisen ja 
vertailevan kansanelämän tutkimuksen professorin virka, joka on sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan. Virka muutettiin asetuksella 722/31.8.1973 etnologian 
professorin viraksi 1.9.1973 alkaen. Tasavallan presidentti nimitti 28.11.1994 FT Bo 
Lönnqvistin etnologian professorin virkaan 1.1.1995 alkaen. Virka tuli avoimeksi 
professori Lönnqvistin irtisanouduttua virasta 1.1.2005 alkaen. Viran alaa ei ole 
täsmennetty. 
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2007 etnologian professorin viran 
virantäyttöselosteen. Yliopiston rehtori hyväksyi 7.9.2007 päivätyllä kirjeellään 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 
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Etnologian professorin virkaa hakivat 15.10.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
PhD Pertti Anttonen 
FT Pirjo Korkiakangas 
FT Pia Olsson 
FT Ulla-Maija Peltonen 
FT Jyrki Pöysä 
FT Helena Ruotsala 
FT Helena Saarikoski 
FT Hanna Snellman 
FT Kustaa H.J. Vilkuna 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 23.10.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Kaija Heikkinen (Joensuun yliopisto), Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto) 
ja Marja Tuominen (Lapin yliopisto). 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 7/13.5.2008 liitteenä nro 1. 

 
Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa viivytyksettä 
kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestä 
hallintolaissa (434/2003) säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat hakeneet 
virkaa. Hakija voi tehdä yliopiston rehtorille kirjallisen muistutuksen päätöksestä 30 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tehty. Hakijoille lähetettävä ilmoitus sisältää 
tiedot oikeudesta muistutuksen tekemiseen sekä muistutusmenettelystä.   

 
Virantäyttölain 13 §:n mukaan päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä, ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto koskee myös yliopiston rehtorin 
virantäyttölain ja -asetuksen perusteella tekemiä päätöksiä (virantäyttöseloste). 

 
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan 10.6.2008 etnologian professorin virkaan 
ensimmäiselle sijalle FT Hanna Snellmanin, toiselle sijalle FT Helena Ruotsalan ja 
kolmannelle sijalle PhD Pertti Anttosen ja esitti yliopiston hallitukselle, että FT Hanna 
Snellman nimitettäisiin professorin virkaan, jonka ala on etnologia (vakanssinro 10794), 
1.1.2009 alkaen.  

  
Viran hakijoilla oli mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus päätöksestä yliopiston 
rehtorille 30 päivän kuluessa eli viimeistään 10.7.2008. Määräaikaan mennessä hakijat 
Korkiakangas, Ruotsala ja Vilkuna jättivät muistutuksensa yliopiston rehtorille. 
Hakijoiden muistutukset olivat tiedekuntaneuvoston kokouksen esittelylistan 
10/26.8.2008 liitteenä nro 1.  

 
Asia jätettiin pöydälle (Merisalo). Tiedekunnan lausunnon luonnos hakijoiden 
muistutuksiin oli tiedekuntaneuvoston kokouksen esittelylistan 10/26.8.2008 liitteenä 
nro 2. 

 
 ESITYS:  Hyväksyttäneen tiedekunnan lausunto. 

  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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5. VUOSIEN 2009–2012 TOIMINTASUUNNITELMA 
       

Hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntien toimintasuunnitelmaa 12.9.2008 mennessä. 
    

Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä tiedekunnan kansliaan 25.8.2008 
mennessä. 

  
Esitys humanistisen tiedekunnan toimintasuunnitelmaksi vuosille 2009–2012 on 
liitteenä nro 1. 

     
Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toimintasuunnitelmasta 
järjestöjen edustajien kanssa järjestettiin keskiviikkona 3.9.2008. 

   
 ESITYS: Hyväksyttäneen tiedekunnan toimintasuunnitelma vuosille 2009–2012 

liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin muutoksin.  
 
 
6. KAKSOISGRADUN OHJEET  
 

Kaksoisgradulla tarkoitetaan opiskelijan laatimaa pro gradua, joka hyväksytään kahden 
pääaineen eli kahden maisterin tutkinnon pro graduksi (40 + 40 op). Yhteisgradu 
tarkoittaa kahden opiskelijan yhteistä gradua. Lisäksi yksi opiskelija voi saada 
pääaineensa pro gradun hyväksytyksi toisen aineen sivututkielmaksi (yhteinen pää- ja 
sivuaineen tutkielma, 40 + 20 op).  

 
Kaksoisgraduista ei tiedekunnalla ole ollut omaa ohjetta, vaikka niitä on jonkin verran 
suoritettu humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteellisen sekä yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan kesken.  

 
 ESITYS: Pro gradu -tutkielma voidaan hyväksyä kahdessa eri pääaineessa 

(tiedekunnan sallimissa aineryhmissä kahteen maisterin tutkintoon) 
edellyttäen, että 
- tutkielmaa on työstetty yhtä aikaa molempien oppiaineiden/tieteenalojen 
osalta, 
- asiasta on neuvoteltu etukäteen kummankin oppiaineen graduohjaajan 
kanssa 
- tutkielma osoittaa laatijansa hallitsevan kummankin tieteenalan tieteelliset 
menetelmät ja että tutkielmaa varten kerätty aineisto edustaa riittävässä 
määrin kumpaakin tieteenalaa 

  - tutkielma on sisällöltään laajempi kuin yhden aineen gradu 
- tutkielman sekä kypsyysnäytteen tarkastaa kummankin tieteenalan 
edustaja. Tarkastajat voivat antaa yhteisen lausunnon ja arvolause-
ehdotukset voivat olla eri pääaineissa erilaiset. 
- tutkielmaan merkitään, että kyseessä on kahden oppiaineen/tieteenalan 
yhteinen pro gradu -tutkielma. 

  Kaksoisgradun laajuudeksi lasketaan kummassakin pääaineessa 40 op.  

 PÄÄTÖS:  Asia jätettiin pöydälle. 
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7. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Lassila-Merisalo, Rouhiainen-Neunhäuserer) 
 
  FM Maria Lassila-Merisalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faktan ja fiktion rajamailla. Kaunokirjallisen 
journalismin poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä. Määrättäneen ennakko-
tarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Risto Kunelius (Tampereen 
yliopisto) ja dosentti Markku Lehtimäki (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Raimo Salokangas. 

 
  FM Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer on anonut väittelylupaa puolustaakseen 

puheviestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Johtajan 
vuorovaikutusosaaminen ja siihen liittyvän koulutuksen vaikuttavuus tietoperustaisessa 
organisaatiossa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori, KTT Riitta Viitala (Vaasan yliopisto) ja professori, KTT Johanna Kujala 
(Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tarja 
Valkonen. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin.  
  
 
8. VÄITÖSTILAISUUS (Coelho, Kangasniemi) 
 
  TaM Jacques Coelho on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Visio of the Cyclops: From Painting to 
Video. Ways of Seeing in the 20th Century and Through the Eyes of Man Ray. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 4.10.2008 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii professori Tom Sandqvist (Konstfack, Tukholma) ja kustoksena 
professori Pauline von Bonsdorff. 

   
YTM Jukka Kangasniemi on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yksinäisyyden kokemisen 
avainkomponentit Yleisradion tekstitelevision Nuorten palstan kirjoituksissa. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 18.10.2008 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Harinen (Joensuun yliopisto) ja kustoksena 
professori Kimmo Jokinen. 
 

  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
9. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Laitinen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Sari Aulikki Laitinen 
  pääaine: musiikkiterapia 
   hyvä 
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  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.   
 
 
10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Mahlamäki-Kaistinen) 
 
  FL Riikka Mahlamäki-Kaistinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Mätänevän velhon taidejulistus. 
Intertekstuaalisuus ja -figuraalisuus Apollinairen teoksessa L’Enchanteur pourrissant. 

 
  Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 13.5.2008 suostumuksensa mukaisesti 

professori Kai Mikkosen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Päivi Kososen. Väittelylupa 
jätettiin pöydälle 26.8.2008.  

 
  Työn ohjaaja, professori Tarmo Kunnas on ilmoittanut tarkistaneensa, että tarkastajien 

edellyttämät korjaukset on tehty ja väittelylupa tutkimustyölle voidaan myöntää. 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 10. syyskuuta 2008 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä  
 


