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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 10.2.2011. 
 

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. 
  Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
4.  HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODE LTA 2010  
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 § 5 mom. mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä 
on hyväksyä tiedekunnan toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin 
toimintakertomus antaa aihetta. 
 
Hallintokeskus on pyytänyt tiedekunnan toimintakertomuksen 31.1.2011 mennessä. 
Toimintakertomuksen tulee olla tiivis, ja tärkeintä siinä on tarkastella asetettujen 
tavoitteiden toteuttamista. Laajoja numero- ja luettelotietoja, jotka saadaan tai kerätään 
muulla tavoin, ei tarvitse sisällyttää toimintakertomukseen. Tutkimustoiminnan 
määrälliset tiedot otetaan yliopistotasolla TUTKA:sta, joten niitä ei tarvitse sisällyttää 
toimintakertomukseen. Toimintakertomusta ei edellytetä ainelaitoksilta. 
 

 Luonnos tiedekunnan toimintakertomukseksi on liitteenä nro 1. 
 
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 
 PÄÄTÖS: Keskusteltiin ja valtuutettiin dekaani hyväksymään 

muutokset. 
 
  
5. FT MARIANNE JUNILAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  Vireille 15.2.2011 
 
  FT Marianne Junila on jättänyt 10.2.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin Suomen historian, erityisesti sosiaalihistorian, 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. 
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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. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että Suomen historian, erityisesti sosiaali-

historian, dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

    2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti, yliopistonlehtori Mervi 
Kaarninen (Tampereen yliopisto) ja dosentti, 
yliopistonlehtori Tiina Kinnunen (Itä-Suomen yliopisto) 
antamaan lausuntonsa FT Marianne Junilan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
    2. Valittiin. 
 

 
6. MUSIIKIN ERIKOISTUMISOPINNOT LAHDEN KANSANOPISTO SSA (30 op)  
 

Musiikin laitos esittää hyväksyttäväksi Lahden kansanopiston järjestämät musiikin 
erikoistumisopinnot (30 op). Opinnot on järjestetty tiedekunnan hyväksymän 
opetussuunnitelman mukaisina usean vuoden ajan. Seuraava kurssi alkaa 7.6.2011 ja 
päättyy 5.8.2012. Kurssin johtajana toimii dosentti Pekka Kuokkala. Opinnot vastaavat 
perusopintoja, jos ne käytetään sivuaineena johonkin tutkintoon. Musiikin laitoksella 
mahdollisesti jatkavat opiskelijat saavat suorituksistaan hyvitystä kurssikohtaisesti.  
 
Opetussuunnitelma on oheisena (liite nro 2). 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään liitteen mukaisesti.  
  
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 

 
7. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Pienimäki) 
 
  Professori Merja Salo (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu) ja YTT, dosentti 

Hannu Vanhanen (Tampereen yliopisto) esittävät, että FM Mari Pienimäen 
nykykulttuurin tutkimuksen lisensiaatintutkimus Valokuvien lajityypit ja 
merkitysrakenteet. Työkaluja taide-, sanomalehti- ja mainosvalokuvien tulkintaan 
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hyväksyttäisiin. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut FT Sirkku Kotilainen. Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty FM Pienimäelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 3 ja 4). 

 
  Professori Erkki Vainikkala esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä (3/5).  
 
  PÄÄTÖS:    Hyväksyttiin.  
 
 
8.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Fleisz, Hakanen, Rautavuoma, Török) 
 
  MA Katalin Fleisz on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Gyula Krudyn proosatuotannon mediaalisuudesta. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori István Dobos 
(Debrecenin yliopisto) ja Dr. Tibor Gintli (ELTE-yliopisto, Budapest). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma. 

 
FM Marko Hakanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vallan verkostoissa. Per Brahe ja hänen 
klienttinsä Ruotsin valtakunnassa 1600-luvulla. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti dosentti Anu Lahtinen (Helsingin yliopisto) ja FT Mirkka 
Lappalainen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Petri 
Karonen.  

 
FM Veera Rautavuoma on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Liberation Exhibitions and the Cultural 
Memory of Socialist Hungary. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Gábor Gyáni (Tiedeakatemia, Unkari) ja professori Peter György 
(ELTE-yliopisto, Budapest). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tuomo 
Lahdelma. 
 
Musiikin maisteri Ágnes Török on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tukimustaan „Mint a folyó víz mellett termő szép fa” huszár 
gál 1560-as énekeskönyve; himnuszok, canticumok és parafrázisok (”Tree planted by 
streams of water” the hymnal of gallus huszár of 1560; hymns, canticles and 
paraphrases). Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori 
emeritus Árpád Joób (Nyiregyházan korkeakoulu) ja Dr. Katalin Losonczy (Budapestin 
Leopold Mozart konservatorio). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori emeritus 
Matti Vainio.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
9. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Lassila)  
 
  FM Jussi Lassila on anonut väittelylupaa puolustaakseen venäjän kielen ja kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Anticipating Ideal Youth in Putin’s Russia: 
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Symbolic Capital and Communicative Demands of the Youth Movements “Nashi” and 
“Idushchie Vmeste”. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 27.4.2010 
suostumuksensa mukaisesti professori Hilary Pilkingtonin (University of Warwick) ja 
Dr. Lara Ryazanova-Clarken (University of Edinburg). Lausunnot on lähetetty FM 
Lassilalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6). 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin.  
 
  
10. VÄITÖSTILAISUUS (Lassila) 
 

FM Jussi Lassila on anonut väittelylupaa puolustaakseen venäjän kielen ja kulttuurin 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Anticipating Ideal Youth in Putin’s Russia: 
Symbolic Capital and Communicative Demands of the Youth Movements “Nashi” and 
“Idushchie Vmeste”. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
15.2.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 19.3.2011 klo 12 Villa 
Ranan Paulaharjun salissa. Vastaväittäjänä toimii Dr. Lara Ryazanova-Clarke 
(University of Edinburgh) ja kustoksena professori Marjatta Vanhala-Aniszewski. 

   
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  
 
 

11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Hankala, Järvi, Kedves-Herczegh, Salminen) 
  
  FL Mari Hankalan journalistiikan väitöskirjan Sanomalehdellä aktiiviseksi 

kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun 
sanomalehtiopetukseen hyväksyminen. FL Hankala puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
22.1.2011. Vastaväittäjien lausunto on toimitettu FL Hankalalle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että kahden 

vastaväittäjän järjestelmä toimi erinomaisesti. Vastaväittäjät kykenivät lähestymään 
tutkimusaihetta eri näkökulmista ja saamaan aikaan runsaslukuista yleisöä valistavan 
keskustelun. Väittelijä pystyi kaikilta osin osallistumaan keskusteluun ja puolustamaan 
valintojaan ja tekemään niitä ymmärrettäviksi.  

 
  Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

kiitettävä (4/5). 
  
  FM Ulla Järven journalistiikan väitöskirjan Media terveyden lähteillä. Miten sairaus ja 

terveys rakentuvat 2000-luvun mediassa hyväksyminen. FM Järvi puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 29.1.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Järvelle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 

 
Tilaisuuden kustos, professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että vastaväittäjä 
johdatteli keskustelua työn ja sen aiheen kannalta ”suuriin” ja tärkeisiin aiheisiin, ja 
väittelijä kykeni perustelemaan ratkaisujaan (ja tarvittaessa myöntämään vastaväittäjän 
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argumenttien kohdallisuuden) sekä sitomaan ne työnsä tavoitteisiin ja kokonaisuuteen. 
Salintäysi yleisö sai kuulla mielenkiintoisen keskustelun. 
 

  Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä 
(3/5). 

   
  Musiikin maisteri Mária Kedves-Herczeghin musiikkitieteen väitöskirjan A bécsi 

klasszikus dalirodalom a zeneiskolai szolfézsoktatásban (Klassinen laulukirjallisuus 
musiikkikoulujen opetussuunnitelmissa) hyväksyminen. Maisteri Kedves-Herczegh 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 14.1.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu 
maisteri Kedves-Herczeghille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 9). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori emeritus Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että 

respondentin englanninkielisen lection jälkeen vastaväittäjä kävi luonnosmaisesti läpi 
väitöskirjan hyvin lajitellut pääkohdat ja antoi tunnustusta respondentin analyysityöstä. 
Teoksen rakennetta hän piti selkeänä ja helposti omaksuttavana. Tutkimuksessa 
kuvattiin klassisen laulukirjallisuuden asemaa musiikkikouluissa. Vastaväittäjän ja 
respondentin korkeatasoinen ajatustenvaihto oli asiantuntevaa.  

 
  Professori (ma) Tuomas Eerola esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä (3/5). 
 

  FM Elina Salmisen etnologian väitöskirjan Monta kuvaa menneisyydestä. Etnologinen 
tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta hyväksyminen. FM Salminen 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 14.1.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 
Salmiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

   
Tilaisuuden kustos, professori Pirjo Korkiakangas toteaa lausunnossaan tilaisuuden 
sujuneen asianmukaisesti ja vakiintuneita akateemisia traditioita noudattaen. 
Vastaväittäjän johdolla käytiin mielenkiintoinen ja innostunut keskustelu tutkimuksen 
aineistoista, niiden käytöstä ja rajauksista, julkisten ja yksityisten kokoelmien 
hallinnasta, ihmisen menneisyyskuvan muotoutumisesta sekä etnologisen tutkimuksen 
perustavista metodologisista kysymyksistä. Väittelijä vastasi kysymyksiin ja 
huomautuksiin vakuuttavasti ja osoitti hallitsevana tutkimusalueensa erinomaisesti.  

 
Professori Hanna Snellman esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä 
(3/5).  
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 

12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Pienimäki) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FM Mari Pienimäki (nykykulttuurin tutkimus) 
  
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin.  
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13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Hankala, Kedves-Herczegh, Salminen) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL (väit.) Mari Hankala (journalistiikka)   
   
  Musiikin maisteri (väit.) Mária Kedves-Herczegh (musiikkitiede) 
 
  FM (väit.) Elina Salminen (etnologia) 
   
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40. 
 
 
 
 
Jyväskylässä 15. päivänä helmikuuta 2011 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 
 
 


