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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 11.10.2012. 
 

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. 
 
Lisäasia: 
Asia 12 Väitöstilaisuus (Fenyvesi) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Dekaanin, varadekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 

4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON S UOMEN KIELI 
 
Vireille 15.11.2011 
 
Rehtori hyväksyi 15.12.2011 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen suomen kielen 
professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman 
rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 2/14.2.2012 liitteenä 2. 
 
Suomen kielen professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
kielten laitokseen. 
 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävän täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkista hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus julisti tehtävän haettavaksi.  
 
Suomen kielen professorin työsuhteista tehtävää hakivat 1.2.2012 päättyneen määräajan 
kuluessa: 
 
Jantunen, Jarmo, FT, dos. 
Leino, Antti, FT, dos. 
Makkonen-Craig, Henna, FT 
Mäntynen, Anne, FT, dos. 
Onikki-Rantajääskö, Tiina, FT, dos. 
Pälli, Pekka, FT, dos. 
Suni, Minna, FT   

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

 
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. 
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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. 
 
Yliopiston johtosäännön 65 §:n mukaan professorin tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään, 
että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa yliopistopedagogiset 
tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa. Tämä 
edellytys koskee niitä henkilöitä, joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen. 

 
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 professorin tehtävään ottamisessa. Valmisteluryhmän 
puheenjohtajana toimii dekaani.     

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Pitkänen-Huhta, Luukka ja Oikari, 
siht.) on valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani on valinnut 6.3.2012 
asiantuntijoiksi professori Ritva Lauryn (Helsingin yliopisto) ja professori Harri 
Mantilan (Oulun yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
 
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 suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Suomen kielen professorin tehtävässä opetuskielenä 
on suomi. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (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 ja haastattelu järjestettiin 26.9.2012. Dekaani valitsi opetusnäytettä 
antamaan FT, dos. Jarmo Jantusen, FT, dos. Tiina Onikki-Rantajääskön sekä FT Minna 
Sunin. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaisesti 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.  
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Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti 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 päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti 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 on yliopiston johtosäännön 57 §:n edellyttämä 
opetustaito. 

3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dos. Tiina Onikki-
Rantajääskö otettaisiin professorin työsuhteiseen 
tehtävään, jonka ala on suomen kieli, 1.1.2013 alkaen 
toistaiseksi. 

4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 14 päivän 
kuluessa eli viimeistään 30.10.2012.  

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 2. Todettiin. 
 3. Ehdotuksen mukainen. 
 4. Todettiin. 

 
 

5. YLIOPISTONLEHTORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA A LA ON 
RUOTSIN KIELI  

 
 Yliopistonlehtorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on ruotsin kieli, on sijoitettu kielten 

laitokseen. Tehtävä täytetään 1.1.2013 alkaen toistaiseksi. 
 
 Ruotsin kielen yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 19.9.2012 päättyneen määräajan 

kuluessa: 
 
 Kuronen, Mikko, FT, dos.  
 Kyngäs, Teija, FM 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 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 58 §:n mukaan 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. 

 
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. Ruotsin kielen yliopistonlehtorilla tulee olla 
syntyperäisen tai ruotsin kieltä sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. 
 
Yliopiston johtosäännön 65 §:n mukaan yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta henkilöltä 
edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa 
yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei tehtävään valitulla henkilöllä ole näitä 
opintoja työsuhteen alkaessa. Tämä edellytys koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden 
määräajaksi otettavia henkilöitä. 

 
Varadekaani Marjatta Vanhala-Aniszewski on hyväksynyt 2.10.2012 tekemällään 
päätöksellä opetusnäytetilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4. 
 
Laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan muistio tehtävän täyttämisestä 1.1.2013 
alkaen toistaiseksi on liitteenä nro 5. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi 
ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee kuulla 
tiedekuntaneuvostoa.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
    2. Keskustellaan ruotsin kielen yliopistonlehtorin työsuhteen 

täyttämisestä laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan 
muistion pohjalta. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Keskusteltiin.  

     
 

6. TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN (Halmesvirta) 
 

 Vahvistetun henkilöstösuunnitelman mukaisesti yliopisto tarkastelee vuosittain 
pysyväisluonteiseksi muuttuneita tehtäviä ja vakinaistettavia työsuhteita. Keväällä 2012 
yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella rehtori on 13.6.2012 tehnyt 
päätöksen yliopistossa vakinaistettavista työsuhteista. D.Phil. Anssi Halmesvirta on 
rehtorin vakinaistettavien listalla. 

 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala esittää, että historian yliassistentti, 
D.Phil. Anssi Halmesvirta otetaan yliopistotutkijan tehtävään, jonka ala on historia, 
1.1.2013 alkaen toistaiseksi. Laitoksen johtajan esitys ja D.Phil. Halmesvirran CV ovat 
liitteinä nro 6 ja 7.   
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Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaisesti yliopistotutkijan (yliopistonlehtori) 
tehtävään toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista 
dekaanin tulee kuulla tiedekuntaneuvostoa.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan yliassistentti, D.Phil. Anssi Halmesvirran 

tehtävän vakinaistamisesta nimikkeellä yliopistotutkija, alana 
historia, 1.1.2013 alkaen toistaiseksi. 

 
PÄÄTÖS:  Keskusteltiin. 
  

 
7. TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN (Kovala) 
 

 Vahvistetun henkilöstösuunnitelman mukaisesti yliopisto tarkastelee vuosittain 
pysyväisluonteiseksi muuttuneita tehtäviä ja vakinaistettavia työsuhteita. Keväällä 2012 
yksiköiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella rehtori on 13.6.2012 tehnyt 
päätöksen yliopistossa vakinaistettavista työsuhteista. FT Urpo Kovala on rehtorin 
vakinaistettavien listalla. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hanka esittää, että 
nykykulttuurin tutkimuksen yliassistentti, FT Urpo Kovala otetaan yliopistotutkijan 
tehtävään, jonka ala on taiteiden ja kulttuurin tutkimus, 1.1.2013 alkaen toistaiseksi. 
Laitoksen johtajan esitys sekä FT Kovalan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 8 ja 
9.   

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

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan yliassistentti, FT Urpo Kovalan tehtävän 

vakinaistamisesta nimikkeellä yliopistotutkija, alana taiteiden 
ja kulttuurin tutkimus, 1.1.2013 alkaen toistaiseksi. 

 
PÄÄTÖS:  Keskusteltiin. 
 
 

8. PhD JONAS HARVARDIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  Vireille 16.10.2012 
 
   PhD Jonas Harvard on jättänyt 11.10.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin poliittisen keskustelun ja viestinnän historian 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. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on 
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston 
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. 
(Rehtorin ohje 15.3.2010) 
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Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan 
tieteellisestä pätevyydestä. 

       
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että poliittisen keskustelun ja viestinnän 
historian dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen.  

      2. Valitaan asiantuntijoiksi emeritusprofessori Bo Lindberg 
(Göteborgin yliopisto) ja dosentti Charlotta Wolff 
(Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Jonas 
Harvardin tieteellisestä pätevyydestä.  

   
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
     2. Valittiin. 
  
 
9. VALINTAPERUSTEET 2013 (pää- ja maisterivalinta) 
 

Yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto päättää yksityiskohtaisista 
opiskelijavalinnan perusteista sekä esittää yliopiston hallitukselle valintakiintiöt (esitetty 
21.8.2012). 
 
Oheisena on päätösehdotus vuoden 2013 valintaperusteista (liite nro 10). 
Musiikkikasvatuksen esitys jaetaan kokouksessa. 

  
Englannin oppiaine esittää, että valintakokeen jokaisesta osasta edellytetään vähintään 
50 %:n tulosta, koska haluttaisiin varmistaa hakijoiden perehtyminen tasaisesti koko 
valinta-aineistoon. Tämä auttaisi oppiaineen näkemyksen mukaan saamaan parempia ja 
sitoutuneempia opiskelijoita.  
 
Ehdotus ei kuitenkaan tuottaisi toivottua tulosta. Vertailujen perusteella se joko ei 
vaikuttaisi ollenkaan tai aiheuttaisi yksittäisen hyvän hakijan kannalta kohtuuttoman 
tuloksen: hyvät kokonaispisteet saanutta ei hyväksyttäisi kokeen yhden osan liian 
alhaisten pisteiden vuoksi, vaikka muiden osa-alueiden pisteet (taustapisteet, kokeen 
muut osat, mahdollinen soveltuvuushaastattelu) olisivat korkeat. Tilastovertailun 
perusteella ehdotus ei näyttäisi vaikuttavan ainoastaan hyväksymisrajalla oleviin 
hakijoihin, vaan myös korkeampia pisteitä saaneisiin. Hyviä hakijoita saattaisi siis jäädä 
hyväksymättä. Valintakriteerien yksittäisten osien minimivaatimukset monimutkaistavat 
valintaa ja lisäävät virhemahdollisuutta. Siksi niitä ei ole syytä käyttää muissa kuin 
selvästi soveltuvuutta mittaavissa tehtävissä.  
 
Suomen kielen oppiaine esittää, että taustapisteissä annettaisiin viiden yo-kokeen 
pisteiden (maks. 20 p) lisäksi maksimissaan 10 pistettä äidinkielen yo-kokeesta (l=10, 
e=5). 
 
Suomen yo-kokeen arvosana on jo huomioitu kaksinkertaisella painotuksella muihin 
kokeisiin verrattuna kaikissa hakukohteissa. Suomen kielen hakijoilla arvosana yleensä 
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jo on l tai e, joten ehdotus ei vaikuttaisi siihen ketä hyväksytään. Parin viime vuoden 
hauissa vain yhden hakijan sijoitus olisi muuttunut (noussut varasijalle).   

     
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään valintaperusteet liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin pienin muutoksin. 
 
 

10. JAPANIN KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT 
 

Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi japanin kielen ja kulttuurin perusopintojen 
opetussuunnitelman (liite nro 11).  
 
Kokonaisuuden järjestää yliopiston kielikeskus ja se on suunniteltu yhteistyössä Itä-
Suomen yliopiston Joensuun yksikön kanssa. Tarkoituksena on mahdollisuuksien 
mukaan käyttää yhteisiä opettajia.  

     
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään liitteen mukaisesti. 
  
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 

 
11. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Auvinen, Fenyvesi, Forsblom, Raiskio, Seilonen) 
 

FL Sakari Auvinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Saimaan kanavan rahtiliikenne autonomian ajan lopulla. 
Tiedekunta määräsi 17.4.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti FT 
Kalevi Ahosen ja dosentti Tapio Bergholmin (SAK). Ennakkotarkastajien lausunnot on 
toimitettu FL Auviselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
12 ja 13).  

 
MA Kristóf Fenyvesi on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Body, Epistemology, Interpretation: Friedrich 
Nietzsche and Karl Kerényi. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 13.3.2012 
suostumuksensa mukaisesti professori György Tverdotan (ELTE-yliopisto, Budapest) ja 
professori István Dobosin (Debrecenin yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on 
toimitettu MA Fenyvesille ja toimitetaan oheisina käännöksinä tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 14 ja 15).  
 
FM Anita Forsblom on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Experiences of music listening and music 
therapy in acute stroke rehabilition. Tiedekunta määräsi 21.8.2012 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Heidi Ahosen (Wilfrid Lauriel University, 
Kanada) ja FT Marko Punkasen. Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM 
Forsblomille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 16 ja 17).  
 
FM Kaj Raiskio on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Henkilöstön johtaminen Valkeakosken tehdasyhteisössä Rudolf 
ja Juuso Waldenin aikakaudella 1924 - 1969. Tiedekunta määräsi 21.8.2012 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Kari Teräksen (Turun 
yliopisto) ja dosentti Niklas Jensen-Eriksenin (Helsingin yliopisto). Ennakkotarkastajien 
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lausunnot on toimitettu FM Raiskiolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 18 ja 19).  
 
FM Marja Seilonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Näkymätön ilmaiseminen. Yleistäminen oppijansuomen 
teksteissä. Tiedekunta määräsi 5.6.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti dosentti Kirsti Siitosen (Turun yliopisto) ja dosentti Susanna Shoren 
(Helsingin yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Seiloselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 20 ja 21).  

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 
 

12. VÄITÖSTILAISUUS (Fenyvesi, Forsblom, Häyrinen, Kokkinen, Zareff) 
 

MA Kristóf Fenyvesi on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Body, Epistemology, Interpretation: Friedrich 
Nietzsche and Karl Kerényi. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
16.10.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 21.11.2012 klo 14 
salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori György Tverdota (ELTE-yliopisto, 
Budapest) ja kustoksena professori Tuomo Lahdelma. 
 
FM Anita Forsblom on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Experiences of music listening and music 
therapy in acute stroke rehabilition. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 16.10.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 21.12.2012 
klo 14 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Heidi Ahonen (Wilfrid Lauriel 
University, Kanada) ja kustoksena professori Jaakko Erkkilä.  

 
FM Ari Häyrinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen digitaalisen kulttuurin 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Open Sourcing Digital Heritage. Digital 
Surrogates, Museums and Knowledge Management in the Age of Open Networks. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21.8.2012. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi lauantaina 27.10.2012 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii 
PhD Christian-Emil Ore (Oslon yliopisto) ja kustoksena professori Raine Koskimaa.  
 
FM Jari Kokkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Racial discourse in James Baldwin’s Blues for 
Mister Charlie (1964). Drama and the hegemonic struggle. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
perjantaina 14.12.2012 Vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori 
Mikko Tuhkanen (Texas A&M University, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Sirpa 
Leppänen. 
 
FL Janne Zareff on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Journalistinen komiikka. Teoreettisia ja käytännöllisiä 
avauksia. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21.8.2012. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 17.11.2012 klo 12 salissa H320. 
Vastaväittäjänä toimii dosentti Johanna Sumiala (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Raimo Salokangas.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
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PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
  

13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Karppinen) 
 

FL Anne Karppisen nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Restless Multiplicities. 
Aspects of Sexual Difference in the Songs of Joni Mitchell hyväksyminen. FL Karppinen 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 22.9.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL 
Karppiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 22).  
 
Tilaisuuden kustos, yliopistotutkija Urpo Kovala toteaa lausunnossaan, että noin kaksi 
tuntia kestäneessä väitöstilaisuudessa väittelijä piti aluksi suomenkielisen, väitöskirjan 
aihepiiriä yleisölle hyvin valottaneen lektion, jota hän havainnollisti musiikkinäytteellä. 
Lektion jälkeen varsinainen väitöskirjan tarkastus käytiin englanniksi. Vastaväittäjän, 
professori John Richardsonin ote oli keskusteleva ja väitöskirjan tematiikkaa ja 
aihepiiriä myös yleisölle avaava. Väittelijä osoitti hyvää asian hallintaa ja puolusti 
työtään menestyksekkäästi.  
 
Professori Raine Koskimaan esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 23. 
 

  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  
 
  
14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Karppinen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FL Anne Karppinen (väit.) (nykykulttuurin tutkimus)  
   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin.   

 
 
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10. 
 

 
Jyväskylässä 16. päivänä lokakuuta 2012 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 


