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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 5.5.2011. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 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 KIRJ ALLISUUS 

(painottuen kotimaiseen kirjallisuuteen)  
 

Vireille 30.3.2010 
 
Rehtori hyväksyi 11.5.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen kahden 
kirjallisuuden professorin tehtävän täyttämiseksi ja niitä koskevan kirjallisen 
suunnitelman rehtorin delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen asialistan 11/12.10.2010 liitteenä nro 1. 
Tehtävät on sijoitettu humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitokseen.  

 
Toinen kirjallisuuden professuureista painottuu kotimaiseen kirjallisuuteen. Tehtävään 
sisältyy vastuu kirjallisuuden osuudesta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan-
koulutuksessa ja sitä kautta erityisenä painotuksena on sanataidepedagogiikka.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävät haettavaksi.  
 
Kirjallisuuden professorin (painottuen kotimaiseen kirjallisuuteen) työsuhteista tehtävää 
hakivat 17.9.2010 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Grönstrand, Heidi, FT 
Grünthal, Satu, FT, dos. 
Hallila, Mika, FT 
Hatavara, Mari, FT 
Helle, Anna, FT 
Karkulehto, Sanna, FT, dos. 
Kaunonen, Leena, FT, dos. 
Koskimaa, Raine, FT 
Melkas, Kukku, FT 
Oja, Outi, FT 
Ojajärvi, Jussi, FT 
Rättyä, Kaisu, FT, dos.  
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FT Mari Hatavara peruutti hakemuksensa 15.11.2010 lähettämällään anomuksellaan. 
 

Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 
 
67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja 
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä 
alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, 
toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa 
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. 
Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  

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

Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä, johon kuuluivat dekaani Petri Karonen (pj.), 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Heikki Hanka, kielten 
laitoksen professori Minna-Riitta Luukka sekä hallintopäällikkö Raija Oikari (siht.) ja 
hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero (siht.), on valmistellut asiantuntijavalinnan ja 
dekaani valitsi asiantuntijoiksi 19.10.2010 emeritaprofessori Liisi Huhtalan (Oulun 
yliopisto) ja professori Pirjo Lyytikäisen (Helsingin yliopisto). Molemmat asiantuntijat 
ovat antaneet lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta tehtävään. Lausunnot ovat liitteenä 
nro 1.  
 

Yliopistoista annetun 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.  Kirjallisuuden professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja 
tarvittaessa englanti. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava 
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.  

 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin 
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. 

 

Opetusnäytetilaisuudet järjestettiin 28.4.2011 ja 3.5.2011. Dekaani valitsi opetusnäytettä 
antamaan asiantuntijoiden ensisijaisiksi asettamat hakijat FT, dos. Satu Grünthal, FT, 
dos. Sanna Karkulehto ja FT Kukku Melkas. Opetusnäytetilaisuuksien pöytäkirja on 
liitteenä nro 2. 
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Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi 
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.  
 

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 3.  
 

Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan professorin tehtävään ottamisesta 
toistaiseksi tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista tehtävään tulisi 
ottaa.  

 
Professorin tehtävään ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori Jyväskylän yliopiston johtosäännön 
(10.9.2009) 11 §:n nojalla. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä tiedekuntaneuvoston esityksestä 14 päivän kuluessa. 
Tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä. Rehtori voi tarvittaessa tehdä 
haastatteluja ja hankkia muuta lisäselvitystä.  

 
  Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202). 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot. 
2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutuilla 

hakijoilla, Grünthal, Karkulehto ja Melkas on yliopiston 
johtosäännön 57 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dos. Sanna 
Karkulehto otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, 
jonka ala on kirjallisuus (painottuen kotimaiseen 
kirjallisuuteen), 1.8.2011 alkaen toistaiseksi. 

4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 14 päivän 
kuluessa eli viimeistään 24.5.2011.  

      
PÄÄTÖS: 1.  Todettiin. 
 2.  Todettiin. 
 3.  Esitetään ehdotuksen mukaisesti. Professori Outi 

Merisalon vastaehdotusta, joka on pöytäkirjan liitteenä 
nro 4, ei kannatettu. 

 4.  Todettiin. 
  

5. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON KIRJ ALLISUUS 
(painottuen nykykirjallisuuteen, kirjallisuusteoriaan ja metodologiaan) 

 
Vireille 30.3.2010 
 
Rehtori hyväksyi 11.5.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen kahden 
kirjallisuuden professorin tehtävän täyttämiseksi ja niitä koskevan kirjallisen 
suunnitelman rehtorin delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Tehtävät on 
sijoitettu humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen.  

 
Kirjallisuuden oppiaineen toinen professuuri kohdentuu painoalalle 1 (taiteen tulkinta, 
ilmaisu ja kokeminen), ja siinä painottuvat nykykirjallisuus, kirjallisuusteoria ja 
metodologia taiteentutkimuksen osana. Professuurin alaan kuuluu myös kirjallisuuden 
aseman tarkastelu yhteiskunnassa, jolloin keskeisiä ovat myös laitoksen 2. painoalan 
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(kulttuuriperintö, nykykulttuuri ja teknologia) mukaisesti nykykulttuurin ja teknologian 
kysymykset.  

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

 Kirjallisuuden professorin (painottuen nykykirjallisuuteen, kirjallisuusteoriaan ja 
metodologiaan) työsuhteista tehtävää hakivat 17.9.2010 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Hallila, Mika, FT 
Ikonen, Teemu, FT, dos. 
Keskinen, Mikko, FT, dos. 
Khapaeva, Dina, PhD 
Koskimaa, Raine, FT 
Kurki, Janne, FT, dos. 

 
Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 
 
67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja 
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä 
alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, 
toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa 
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. 
Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  

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

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä, johon kuuluivat dekaani Petri Karonen (pj.), 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Heikki Hanka, kielten 
laitoksen professori Minna-Riitta Luukka sekä hallintopäällikkö Raija Oikari (siht.) ja 
hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero (siht.), on valmistellut asiantuntijavalinnan ja 
dekaani valitsi asiantuntijoiksi 26.11.2010 professori Mikko Lehtosen (Tampereen 
yliopisto) ja professori Arne Melbergin (Oslon yliopisto). Molemmat asiantuntijat ovat 
antaneet lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta tehtävään. Lausunnot ovat liitteenä nro 
5.  

 
Yliopistoista annetun 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.  Kirjallisuuden professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja 
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tarvittaessa englanti. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava 
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.  

 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin 
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. 

 

Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 28.4.2011. Dekaani valitsi opetusnäytettä antamaan 
asiantuntijoiden ensisijaisiksi asettamat hakijat FT, dos. Mikko Keskinen ja FT Raine 
Koskimaa. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 

Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi 
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.  
 

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 6.  
 

Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan professorin tehtävään ottamisesta 
toistaiseksi tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista tehtävään tulisi 
ottaa.  

 
Professorin tehtävään ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori Jyväskylän yliopiston johtosäännön 
(10.9.2009) 11 §:n nojalla. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä tiedekuntaneuvoston esityksestä 14 päivän kuluessa. 
Tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä. Rehtori voi tarvittaessa tehdä 
haastatteluja ja hankkia muuta lisäselvitystä.  

 
  Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202). 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot. 
2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutuilla 

hakijoilla Keskinen ja Koskimaa on yliopiston 
johtosäännön 57 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dos. Mikko 
Keskinen otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, 
jonka ala on kirjallisuus (painottuen nykykirjallisuuteen, 
kirjallisuusteoriaan ja metodologiaan), 1.8.2011 alkaen 
toistaiseksi. 

4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 14 päivän 
kuluessa eli viimeistään 24.5.2011.  

 
PÄÄTÖS: 1.  Todettiin. 
 2.  Todettiin. 
 3.  Esitetään ehdotuksen mukaisesti. 
 4.  Todettiin. 
 

 
 



7 
 
6. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON S TRATEGIA JA 

TALOUSHISTORIA  
 
   Vireille 18.1.2011 
 

Strategian ja taloushistorian professuuri on yhteinen humanistisen tiedekunnan ja 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Yhteisprofessuurin avulla 
vahvistetaan Jyväskylän yliopistossa tehtävää strategian ja taloushistorian tutkimusta, 
kansainvälistä julkaisemista, hankerahoitusta ja tohtorikoulutusta sekä tiivistetään 
humanistisen tiedekunnan (historian ja etnologian laitos) ja kauppakorkeakoulun 
yhteistyötä.   

 
Strategian ja taloushistorian professori vahvistaa tutkimusta ja koulutusta osallistumalla 
yksiköitten kansallisiin ja kansainvälisiin toimintoihin, tutkimusrahoituksen hankintaan, 
hankkeiden johtamiseen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseen.  

 
Rehtori hyväksyi 8.12.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen professorin 
tehtävän täyttämiseksi kutsumismenettelyä käyttäen ja sitä koskevan kirjallisen 
suunnitelman rehtorin delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen asialistan 1/18.1.2011 liitteenä nro 1.    

 
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18.1.2011 ja 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvosto kokouksessaan 
18.1.2011 esittää kutsumismenettelyyn ryhtymistä filosofian tohtori, professori Juha-
Antti Lambergin ottamiseksi tehtävään.  
 

Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 

33§:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun 
tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään 
voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 
 
67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja 
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä 
alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, 
toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa 
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. 
Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  
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Yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin 
tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä ja valita asiantuntijat. Valmisteluryhmän 
puheenjohtajana toimii dekaani.     

 
Dekaanin nimeämään valmisteluryhmään kuuluivat humanistisen tiedekunnan dekaani 
Petri Karonen (pj.), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani, professori 
Jukka Pellinen sekä humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian laitoksen johtaja, 
professori Jari Ojala sekä hallintopäällikkö Raija Oikari (siht.) ja hallintoamanuenssi 
Anna-Helena Mero (siht.).   
 
Dekaani valitsi asiantuntijoiksi 12.1.2011 professori Mary B. Rosen (Lancaster U 
Management School, UK) ja emeritusprofessori Alfred Kieserin (Mannheimin yliopisto, 
Saksa). Molemmat asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa professori Lambergin 
kelpoisuudesta tehtävään. Lausunnot ovat liitteenä nro 7.  
 
Valmisteluryhmä katsoo, että professori Juha-Antti Lamberg on asiantuntijalausuntojen 
ja hakemusasiakirjojen perusteella kiistatta pätevä, monipuolisesti ansioitunut ja sopiva 
täyttösuunnitelmassa kuvattuun strategian ja taloushistorian professorin tehtävään ja 
esittää hänen ottamistaan tähän tehtävään.  
 

Yliopistoista annetun 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.  Strategian ja taloushistorian professorin tehtävässä opetuskielinä ovat 
suomi ja englanti. Edellytyksenä on hyvä englannin kielen taito. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää 
erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Dekaani on myöntänyt 29.4.2011 professori Lambergille vapautuksen opetusnäytteen 
pitämisestä. 
 
Opetusnäytettä ja haastattelua ei tarvita, koska professori Juha-Antti Lambergin 
opetustaito ja soveltuvuus professorin tehtävään on arvioitavissa hakemusasiakirjojen ja 
lausuntojen perusteella. Juha-Antti Lamberg on työskennellyt ennen tämän hetkistä 
tehtäväänsä pitkään sekä humanistisessa tiedekunnassa historian ja etnologian 
laitoksessa että Jyväskylän yliopiston taloustieteellisessä tiedekunnassa, minkä vuoksi 
hänet tunnetaan hyvin kummassakin yksikössä. Siksi myöskään haastattelu ei ole 
tarpeen. Professori Lambergin hakemusasiakirjat olivat tiedekuntaneuvoston kokouksen 
pöytäkirjan 1/18.1.2011 liitteenä nro 2.  
 
Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä kutsumismenettelyä käyttäen on 
liitteenä nro 8. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille 
esityksen siitä, esittääkö se kelpoiseksi todetun kutsuttavan henkilön valitsemista tehtävään. 
 
Yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 11 §:n mukaan rehtori päättää professorin tehtävään 
ottamisesta. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot. 

 2. Todetaan, että professori Juha-Antti Lamberg on 
asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista 
ilmenevien ansioidensa perusteella kiistatta pätevä, 
monipuolisesti ansioitunut ja sopiva täyttösuunnitelmassa 
kuvattuun strategian ja taloushistorian professorin 
tehtävään.  
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3. Esitetään yliopiston rehtorille, että professori Juha-Antti 
Lamberg otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, 
jonka ala on strategia ja taloushistoria, 1.8.2011 alkaen 
toistaiseksi. 

 
  PÄÄTÖS:    1.  Todettiin. 
      2.  Todettiin. 
      3.  Esitetään ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
7. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON V IITTOMAKIELI 
 
  Vireille 10.5.2011 
 

Viittomakielen professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten 
laitoksessa toimivaan viittomakielen keskukseen. Rehtori on hyväksynyt 19.4.2011 
tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen viittomakielen professorin tehtävän 
täyttämiseksi 1.8.2011 alkaen toistaiseksi ja niin, että tiedekuntaneuvosto voi arvionsa 
mukaisesti hyödyntää aikaisemmassa määräaikaisen viittomakielen professuurin 
täytössä saatua informaatiota. Rehtorin käsitys asiasta on liitteenä nro 9 ja kirjallinen 
suunnitelma liitteenä nro 10. 
 
Dekaani esitti rehtorille, että viittomakielen professorin kutsumismenettelyyn 
ryhdyttäisiin ilman asiantuntijamenettelyä ja että tehtävään otettaisiin filosofian tohtori, 
professori Ritva Takkinen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.  

 
Viittomakielen professorin tehtävänä on edistää ja toteuttaa viittomakielen tutkimusta 
laajentuvassa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijaryhmässä uudessa viittomakielen 
keskuksessa, hankkia ulkopuolista rahoitusta tutkimukseen, osallistua tutkimuksen 
suunnitteluun koko kielten laitoksessa, ohjata perus- ja jatko-opiskelijoita, kehittää 
viittomakielen maisteriohjelmaa ja viittomakielen aineenopettajakoulutusta yhteistyössä 
opettajankoulutuslaitoksen kanssa, ja opettaa maisteri- ja aineenopettajakoulutuksessa 
olevia viittomakielen pää- ja sivuaineopiskelijoita. 
 

Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 

33§:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun 
tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään 
voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 
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67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja 
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä 
alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, 
toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa 
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. 
Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  

 
Yliopistoista annetun 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.  Viittomakielen professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja 
suomalainen viittomakieli. Edellytyksenä on hyvä suomalaisen viittomakielen taito. Yliopisto voi 
tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Professori Ritva Takkisen CV ja asiantuntijoiden yhteislausunto vuodelta 2004 ovat 
liitteinä nro11 ja 12. 
 
Dekaani on myöntänyt 4.5.2011 professori Takkiselle vapautuksen opetusnäytteen 
pitämisestä. 
 
Opetusnäytettä ja haastattelua ei tarvita, koska professori Ritva Takkisen opetustaito ja 
soveltuvuus professorin tehtävään on arvioitavissa hakemusasiakirjojen ja 
kokemustiedon perusteella. Ritva Takkinen on työskennellyt pitkään kielten laitoksessa, 
joten hänet tunnetaan laitoksessa ja humanistisessa tiedekunnassa hyvin. Tämän vuoksi 
myöskään haastattelu ei ole tarpeen.  
 
Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä kutsumismenettelyä käyttäen on 
liitteenä nro 13. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille 
esityksen siitä, esittääkö se kelpoiseksi todetun kutsuttavan henkilön valitsemista tehtävään. 
 
Yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 11 §:n mukaan rehtori päättää professorin tehtävään 
ottamisesta. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että professori Ritva Takkinen on aiempien 

asiantuntijalausuntojen, pitkällisen työkokemuksensa ja 
taitojensa sekä hakemusasiakirjoista ilmenevien 
ansioidensa perusteella kiistatta pätevä, ansioitunut ja 
sopiva täyttösuunnitelmassa kuvattuun viittomakielen 
professorin tehtävään.  

 2. Esitetään yliopiston rehtorille, että professorin 
työsuhteinen tehtävä, jonka ala on viittomakieli, 
vakinaistettaisiin 1.8.2011 alkaen ja että professori Ritva 
Takkinen kutsuttaisiin professorin tehtävään ilman 
asiantuntijamenettelyä. 

 
  PÄÄTÖS:    1.  Todettiin. 
      2.  Esitetään ehdotuksen mukaisesti. 
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8.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON RUOTSIN KIELI 
 
  Vireille 10.5.2011 
 

Rehtori on 12.4.2011 tekemällään päätöksellä antanut luvan ruotsin kielen professuurin 
täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 

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

 
Dekaanin esitys valmisteluryhmäksi:  
dekaani Petri Karonen, pj.  
laitoksen johtaja, professori Anne Pitkänen-Huhta (kielten laitos)  
laitoksen varajohtaja, professori Hannele Dufva (kielten laitos). 
Sihteerinä toimii hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin delegointipäätös 8.2.2011/liite 2).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan ruotsin kielen professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 

 
 
9. YLIOPISTOTUTKIJAN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA AL A ON HISTORIA 
 

 Yliopistotutkijan työsuhteinen tehtävä, jonka ala on historia, on sijoitettu historian ja 
etnologian laitokseen. Tehtävä täytetään 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.  

 
 Historian yliopistotutkijan tehtävää hakivat 28.3.2011 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
   Einonen, Piia, FT 
   Haikari, Janne, FT 
   Kotilainen, Sofia, FT, YTM 
   Minkkinen, Petri, VTT 
   Niku, Maria, FT 
   Roiko-Jokela, Heikki, FT, dos. 
   Valtonen, Heli, FT, dos. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta ja yliopistonlehtorilta 
edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa 
laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, 
tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein 
osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot. 
 
67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja 
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä 
alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, 
toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa 
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. 
Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista. 
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Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Dekaani on hyväksynyt 12.4.2011 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat sekä vapauttanut hakijat Einonen, Roiko-Jokela ja Valtonen 
opetusnäytteen pitämisestä. 

 
 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 14. 
 

Laitoksen johtaja Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2011 alkaen toistaiseksi, 
on liitteenä nro 15. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) mukaisesti yliopistotutkijan (yliopistonlehtori) tehtävään 
toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee 
kuulla tiedekuntaneuvostoa.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
    2. Keskustellaan historian yliopistotutkijan työsuhteen 

täyttämisestä laitoksen johtaja Jari Ojalan muistion 
pohjalta. 

 
  PÄÄTÖS:  1.  Todettiin. 
    2.  Keskusteltiin. 
 
 
10. FT MARIANNE JUNILAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖN TÄMISEKSI 
 
  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.  

 
Jyväskylän 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.  
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.2.2011 Suomen historian, erityisesti 
sosiaalihistorian dosentuuria, tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti, yliopistonlehtori Mervi Kaarnisen (Tampereen 
yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori Tiina Kinnusen (Itä-Suomen yliopisto) antamaan 
lausuntonsa FT Marianne Junilan tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 16. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Marianne Junilaa tieteellisesti pätevänä Suomen historian, erityisesti 
sosiaalihistorian dosentuuriin. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
2. Valtuutetaan dekaani hyväksymään opetusnäyte-

tilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 
 
  PÄÄTÖS:  1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, von Bonsdorff, Merisalo, Snellman, Erkkilä, 
Nikula ja Karonen pitivät FT Marianne Junilaa 
tieteellisesti pätevänä Suomen historian, erityisesti 
sosiaalihistorian dosentuuriin.  

    2.  Ehdotuksen mukainen.  
 
 
11. FT JEAN-MICHEL KALMBACHIN HAKEMUS DOSENTIN ARVO N 

MYÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 12.4.2011 
 

FT Jean-Michel Kalmbach on jättänyt 5.4.2011 humanistiselle tiedekunnalle 
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin soveltavan kielitieteen, erityisesti ranskan 
kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen, 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.  

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

 
Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. Asiantuntija voi antaa myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien 
kanssa. 

 
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 otetuilta. 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää 
erivapauden kielitaitovaatimuksista. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston 
johtosäännössä määrätyllä tavalla.  

 
Kielten laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
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   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että soveltavan kielitieteen, erityisesti ranskan 

kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen dosentuuri, 
on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen.  

      2. Valitaan asiantuntijoiksi emeritusprofessori Martin Riegel 
(Strasbourgin yliopisto, Ranska) ja dosentti Maarit Mutta 
(Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Jean-Michel 
Kalmbachin tieteellisestä pätevyydestä.    

   
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin.  

    2. Valittiin.  
 
 
12. INTERACTIONS MASTER´S DEGREE PROGRAMME    
 

Viestintätieteiden laitos ja taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittävät 
hyväksyttäväksi uuden monitieteisen Interactions Master´s Programmen 
opetussuunnitelman (liite nro 17).  
 
Ohjelma sisältää osittain yhdistettynä nykyiset Intercultural Communication sekä 
Digital Culture -ohjelmat.  Opiskelijavalinta on tarkoitus käynnistää keväällä 2012. 
Sisäänottokiintiö on 30. Tarkemmat valintaperusteet esitetään myöhemmin. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelma liitteen mukaisesti 

voimaan lukuvuosiksi 2012–2014. 
   

 PÄÄTÖS:   Hyväksytään. 
 

 
13.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Koskela, Kähkönen) 
 

FM Heidi Koskela on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Constructing knowledge. Epistemic practices in 
three television interview genres. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti dosentti Pentti Haddington (Helsingin yliopiston tutkijakollegium) ja dosentti 
Elise Kärkkäinen (Oulun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Arja 
Piirainen-Marsh.  
 
FM Satu Kähkönen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Ornamentti, koristeellisuus ja yksinkertaisuus 1800 - 1900-
lukujen arkkitehtuuri- ja taideteollisuuskeskusteluissa. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Anja Kervanto Nevanlinna 
(Helsingin yliopisto) ja dosentti Harri Kalha (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
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14. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Blomberg, Di Rosario, Huovinen, Lindström, Tuuri)  
 

FL Kristian Blomberg on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Runoteoreettinen tutkimus runokeinoista ja 
niiden käytöstä René Charin kokoelmissa Les matinaux ja Feuillets d’Hypnos. 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 8.12.2009 suostumuksensa mukaisesti FT Vesa 
Haapalan (Helsingin yliopisto) ja dosentti Kai Mikkosen (Helsingin yliopisto). 
Lausunnot on lähetetty FL Blombergille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 18 ja 19). Ennakkotarkastajat Haapala ja Mikkonen ilmoittavat 
27.4.2011 päivätyssä sähköpostiviestissään tutustuneensa korjattuun ja viimeiseen 
versioon väitöskirjakäsikirjoituksesta ja esittävät väittelyluvan myöntämistä.  
 

  MA Giovanna Di Rosario on anonut väittelylupaa puolustaakseen digitaalisen kulttuurin 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Electronic poetry: understanding poetry in the 
digital environment. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 15.3.2011 
suostumuksensa mukaisesti PhD Maria Engbergin (Blekinge Tekniska Högskola) ja 
PhD Alexandra Saemmerin (University Paris 8). Lausunnot on lähetetty MA Di 
Rosariolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 20 ja 21). 

 
  FL Mika Huovinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Did the East Belong to the SS? The Realism of 
the SS Demographic Reorganization Policy in the Light of the Germanization Operation 
of SS- and Polizeiführer Odilo Globocnik. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 
9.11.2010 suostumuksensa mukaisesti professori Bernd Wegnerin (Helmut Schmidt 
Universität, Saksa) ja FT Oula Silvennoisen (Helsingin yliopisto). Lausunnot on 
lähetetty FL Huoviselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
22 ja 23). 

 
  FL Tuija Lindström on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Pedagogisia merkityksiä koulun 
musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden näkökulmasta. Tiedekunta 
määräsi ennakkotarkastajiksi 18.5.2010 suostumuksensa mukaisesti MuT Anneli Arhon 
(Sibelius-Akatemia) ja professori Lauri Väkevän (Sibelius-Akatemia). Lausunnot on 
lähetetty FL Lindströmille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 24 ja 25). 

 
  FM Kai Tuuri on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Hearing gestures. Vocalisations as embodied projections of 
intentionality in designing non-speech sounds for communicative functions. Tiedekunta 
määräsi ennakkotarkastajiksi 14.9.2010 suostumuksensa mukaisesti professori Marc 
Lemanin (Ghent University, Belgia) ja assistant professor Dik Hermesin (Eindhoven 
University of Technology, Alankomaat). Lausunnot on lähetetty FM Tuurille ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 26 ja 27). 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
15. VÄITÖSTILAISUUS (Di Rosario, Hakanen, Tuuri) 
 
  MA Giovanna Di Rosario on anonut väittelylupaa puolustaakseen digitaalisen kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Electronic poetry: understanding poetry in the 
digital environment. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
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10.5.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 3.6.2011 klo 12 salissa C4. 
Vastaväittäjänä toimii PhD Alexandra Saemmer (University Paris 8) ja kustoksena 
professori Raine Koskimaa.   

 
  FM Marko Hakanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vallan verkostoissa. Per Brahe ja hänen 
klienttinsä 1600-luvun Ruotsin valtakunnassa. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.4.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
perjantaina 9.9.2011 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii FT Mirkka Lappalainen 
(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen. 

 
  FM Kai Tuuri on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Hearing gestures. Vocalisations as embodied projections of 
intentionality in designing non-speech sounds for communicative functions. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi tiistaina 21.6.2011 klo 12 (sali ilmoitetaan myöhemmin). Vastaväittäjänä 
toimii professori Jaana Parviainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori (ma) 
Tuomas Eerola.  

   
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.   
 

 
 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.09. 
 
 
Jyväskylässä 10. päivänä toukokuuta 2011 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
 
Sihteeri, amanuenssi    Salla Kujala 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, amanuenssi  Tellervo Helin 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 
 


