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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 13.1.2011. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun 
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 
 

  PÄÄTÖS:    Todettiin.  
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2. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan tiedekuntaneuvoston 
kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa 
tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
  
3.  TIEDOKSI    
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
4.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON YLEINEN 

HISTORIA 
 
  Vireille 31.8.2010 
 

Rehtori hyväksyi 24.9.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen yleisen 
historian professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen 
suunnitelman rehtorin delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 13/7.12.2010 liitteenä nro 1.  
 
Professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja 
etnologian laitokseen.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävät haettavaksi.  
 

 Yleisen historian professorin työsuhteista tehtävää hakivat 8.11.2010 päättyneen 
määräajan kuluessa: 

 
 Andersson, Rani-Henrik, FT, dos. 
 Halmesvirta, Anssi, D.Ph., dos. 
 Ihalainen, Pasi, FT, dos. 
 Koposov, Nikolay, PhD 
 Mikkonen, Simo, FT, dos. 

 
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa. 
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.     

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Ojala, Nummela ja Oikari siht.) on 
valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani on valinnut asiantuntijoiksi 7.1.2011 
professori Max Engmanin (Åbo Akademi) ja professori Michael Northin (Kalifornian 
yliopisto, Santa Barbara) suostumuksensa mukaisesti.  
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Asiantuntijoille toimitetaan tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, 
hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Todetaan asiantuntijat. 
 
PÄÄTÖS:  Todettiin. 
 
 

5.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON MUSIIKKITIEDE 
 
  Vireille 18.5.2010 
 

Rehtori hyväksyi 23.9.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen musiikkitieteen 
professorin tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman rehtorin 
delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma oli 
tiedekuntaneuvoston kokouksen 13/7.12.2010 liitteenä nro 2.  
 
Professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan musiikin 
laitokseen.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävät haettavaksi.  
 

 Musiikkitieteen professorin työsuhteista tehtävää hakivat 8.11.2010 päättyneen 
määräajan kuluessa: 

 
  Brattico, Elvira, PhD, dos. 
  Eerola, Tuomas, FT 
  Iitti, Sanna, PhD 
  Juvonen, Antti, FT, dos. 
  Kärjä, Antti-Ville, FT 
  Lemström, Kjell, FT, dos. 
  Pekkilä, Erkki, FT, dos. 
  Richardson, John, FT, dos. 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa. 
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.     

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Erkkilä, Toiviainen ja Oikari siht.) 
on valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani on valinnut 17.12.2010 asiantuntijoiksi 
professori Rolf Inge Godoyn (Oslon yliopisto) ja professori Pirkko Moisalan (Helsingin 
yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Asiantuntijoille toimitetaan tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, 
hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Todetaan asiantuntijat. 
 
PÄÄTÖS: Todettiin.   
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6. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON S TRATEGIA JA 
TALOUSHISTORIA  

 
   Vireille 18.1.2011 
 

 Rehtori on päättänyt joulukuussa 2010 myöntää strategista rahoitusta humanistisen 
tiedekunnan ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yhteisen strategian ja 
taloushistorian professuurin täyttämiseksi kutsusta, tehtävää auki julistamatta. Päätös 
perustuu yliopiston strategiaan ja sen toimeenpano-ohjelmaan, jossa yhteisprofessuuri 
mainitaan osana innovatiivisten toimintaympäristöjen kehittämistä.  

 
 Rehtori on 8.12.2010 tekemällään päätöksellä antanut luvan strategian ja taloushistorian 

professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi kutsumenettelyä käyttäen. 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa. 
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.     

  
  Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä:  
  dekaani Petri Karonen, pj., 
  dekaani Jukka Pellinen (kauppakorkeakoulu)  
  laitoksen johtaja, professori Jari Ojala (historian ja etnologian laitos).  
  Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 

Valmisteluryhmä on laatinut kirjallisen suunnitelman tehtävän täyttämiseksi. 
Suunnitelma on liitteenä nro 1. 

 
Kun kyseessä on menettely professorin tehtävän täyttämisestä kutsumismenettelyä 
käyttäen haettavaksi julistamatta, tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö (rehtorin 
delegointipäätös 14.12.2009/liite 3).  

 
Tehtävään esitetään kutsuttavaksi FT, professori Juha-Antti Lamberg (Aalto-yliopisto) 
hänen tähänastisten professuurin alaan liittyvien ansioidensa ja kokemuksensa 
perusteella. Professori Lamberg on 20.12.2010 päiväämällään kirjeellä antanut 
suostumuksensa professorin tehtävään. 

 
 Professori Lambergin hakemusasiakirjat ovat liitteenä nro 2. 

 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista tiedekuntaneuvostoa (rehtorin 
delegointipäätös 14.12.2009/liite 3). 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan strategian ja taloushistorian professuurin 

täyttämiseen kuuluvista asioista mukaan lukien 
kutsumismenettelyn käyttäminen.    

 
  PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 
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7. FT PÄIVI HASUN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISE KSI 
 
  Vireille 18.1.2011 
 
  FT Päivi Hasu on jättänyt 8.12.2010 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin antropologian dosentin arvo.  
  

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon 
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu 
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.  

 
   Yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosentin arvo. 
 

Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 

       
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 
Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava 
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  

 
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 
FT Päivi Hasun hakemusasiakirjat ovat liitteenä nro 3. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että antropologian dosentuuri on tutkimuksen ja 

opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 
    2. Valitaan asiantuntijoiksi professori (ma) Taina Kinnunen 

(Oulun yliopisto) ja emeritaprofessori Marja-Liisa Swantz 
(Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Päivi 
Hasun tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS:  1. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin muuttaa dosentuurin 

nimike etnologian dosentuuriksi, erityisalana antropologia. 
    2. Valittiin. 

 
 
8. PHD FRANCIS M. HULTIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖ NTÄMISEKSI 
 
  Vireille 18.1.2011 
 
  PhD Francis M. Hult on jättänyt 12.1.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin diskurssintutkimuksen, erityisesti kielikasvatuksen dosentin arvo.  
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Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon 
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu 
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.  

 
   Yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosentin arvo. 
 

Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 

       
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 
Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava 
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  

 
Kielten laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksen-
mukaisena. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että diskurssintutkimuksen, erityisesti 

kielikasvatuksen dosentuuri, on tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukainen. 

    2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Leena Huss (Uppsalan 
yliopisto) ja professori Anna-Riitta Lindgren (Tromssan 
yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Francis H. Hultin 
tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 

     2. Valittiin. 
 
      
9.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Husso) 
 
  FM Katariina Husso on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Ikkunoita ikonien ja kirkkoesineiden historiaan. 
Suomen ortodoksisen kirkon esineellinen kulttuuriperintö 1920–1980-luvuilla. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Ritva Wäre ja 
dosentti Outi Fingerroos. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Annika 
Waenerberg.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
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10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Ekström)  
 
  FL Nora Ekström on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjoittamisen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kirjoittamisen opettajan kertomus. Kirjoittamisen 
opettamisesta kognitiiviselta pohjalta. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 
22.6.2010 suostumuksensa mukaisesti dosentti Juhani Ihanuksen (Helsingin yliopisto) ja 
professori Jarmo Valkolan (Tallinnan yliopisto). Lausunnot on lähetetty FL Ekströmille 
ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 4 ja 5). 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin.  
 
 
11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Klápcsik) 
 

MA Sandor Klápcsikin nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan The Liminal Space: 
Liminality and Multiplicity in Rational and Fantastic Subgenres of Popular Fiction – a 
Poststructuralist Approach hyväksyminen. MA Klápcsik puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 15.12.2010. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MA Klápcsikille ja 
toimitetaan oheisen tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 6).  

 
Tilaisuuden kustos, professori Erkki Vainikkala toteaa lausunnossaan, että väittelijä 
selvitti tutkimustaan ja sen taustoja selkeästi lektiossaan. Väitöstilaisuus oli 
keskusteleva, ja väittelijä vastasi yleensä osaavasti vastaväittäjän kysymyksiin ja 
huomautuksiin. Esittämässään kritiikissä vastaväittäjä paneutui varsinkin tutkimuksessa 
käytettyjen teorioiden välisiin suhteisiin ja niiden taustaoletuksiin. Samoin hän 
huomautti tutkimusta ohjaavan "liminaalisuuden" peruskäsitteen oleva vaarassa 
muodostua liian yleiseksi, vaikka se konkretisoituukin tarkoissa teosanalyyseissa. 
Erityisen ansiokkaana vastaväittäjä piti juuri teosanalyyseja ja niiden kytkemistä lajien 
väliseen huokoisuuteen postmodernin kulttuurin kehyksessä. Myös keskustelussa 
väittelijä osoitti eritystä vahvuutta näissä kysymyksissä. Hän osoitti myös perusteellista 
laajan aineistonsa hallintaa. Väitöstilaisuus sujui akateemisia muotoja noudattaen.  

 
Professori Erkki Vainikkala esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
kiitettävä (4/5). 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

 
 
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. 
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Jyväskylässä 18. päivänä tammikuuta 2011 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 


