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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 8.11.2012. 
 

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 8 Väitöstilaisuus (Hirvi, Takala) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

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

 
4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON V ENÄJÄN KIELI 

JA KULTTUURI 
 
   Vireille 13.11.2012 
 

Rehtori on 22.10.2012 tekemällään päätöksellä antanut luvan venäjän kielen ja 
kulttuurin professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 
Venäjän kielen ja kulttuurin professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan kielten laitokseen. 
 

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 esitys valmisteluryhmäksi:  
dekaani Petri Karonen, pj.  
laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhta  
professori Hannele Dufva (kielten laitos). 
Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 
2).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan venäjän kielen ja kulttuurin professuurin 

täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta.  

 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 
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5.  MMT TAPANI TASASEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI  

  
  Vireille 15.5.2012 
 
   MMT Tapani Tasanen on jättänyt 6.4.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin metsähistorian 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) 

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. 

 
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.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 
 

       
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.5.2012 metsähistorian dosentuuria 
tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi 
emeritusprofessori Matti Leikolan (Helsingin yliopisto) ja dosentti Sulevi Riukulehdon 
(Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa MMT Tapani Tasasen 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. Molemmat asiantuntijat 
pitävät MMT Tapani Tasasta tieteellisesti pätevänä metsähistorian dosentuuriin. 
 

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

näytetilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 
 

   PÄÄTÖS:  1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Ihalainen, Erkkilä, 
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Nikula ja Karonen pitivät MMT Tapani Tasasta 
tieteellisesti pätevänä metsähistorian dosentuuriin.  

     2. Ehdotuksen mukainen. 
 
 
6.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Agárdi) 

 
MA Éva Agárdi on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Exploring the similarities and differences of the zither and the 
kantele in the mirror of the object, spirit and social ethnography. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Árpád Joób (Nyiregyházan 
korkeakoulu, Unkari) ja Dr. János Papp (Unkarin tiedeakatemia). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori emeritus Matti Vainio.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
7. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Hirvi, Martti, Solantie) 
 

FM Laura Hirvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Identities in Practice. A Trans-Atlantic Ethnography of Sikhs 
in Finland and California. Tiedekunta määräsi 18.9.2012 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Caroline Brettellin (Southern Methodist 
University, Texas, USA) ja professori Laura Huttusen (Tampereen yliopisto). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Hirvelle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 2 ja 3).  
 
FL Pirkko Martti on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Äänen retoriikka lastenmainoksissa. Tiedekunta määräsi 
21.8.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori emerita Maija 
Fredriksonin (Oulun yliopisto) ja VTT Kaarina Kilpiön (Sibelius-Akatemia). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Martille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 4 ja 5).  
 
FT Reijo Solantie on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Ilmasto ja sen määräämät luonnonolot Suomen asutuksen ja 
maatalouden historiassa. Tiedekunta määräsi 21.8.2012 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti dosentti Jorma Keräsen ja professori Kari Mielikäisen 
(Metsäntutkimuslaitos). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FT Solantielle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 6 ja 7).  

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 
 

8. VÄITÖSTILAISUUS (Auvinen, Hirvi, Raiskio, Seilonen, Skinnari, Solantie, Takala) 
 

FL Sakari Auvinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Kasvavan liikenteen kanava. Saimaan kanavan rahtiliikenne 
autonomian ajan lopulla. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
16.10.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 2.2.2013 klo 12 Vanhassa 
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juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii dosentti Tapio Bergholm (Itä-Suomen 
yliopisto) ja kustoksena professori Ilkka Nummela. 

 
FM Laura Hirvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Identities in Practice. A Trans-Atlantic Ethnography of Sikhs 
in Finland and California. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
13.11.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 18.1.2013 klo 12 salissa 
H320. Vastaväittäjänä toimii professori Laura Huttunen (Tampereen yliopisto) ja 
kustoksena professori Laura Stark.  

 
FM Kaj Raiskio on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Henkilöstön johtaminen Valkeakosken tehdasyhteisössä Rudolf 
ja Juuso Waldenin aikakaudella 1924 - 1969. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.10.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
perjantaina 14.12.2012 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii dosentti Niklas 
Jensen-Eriksen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen.  
 
FM Marja Seilonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.10.2012. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi perjantaina 11.1.2013 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212). 
Vastaväittäjänä toimii dosentti Kirsti Siitonen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori 
Maisa Martin.  
 
FM Kristiina Skinnari on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Tässä ryhmässä olen aika hyvä.” Ekologinen 
näkökulma kielenoppijaidentiteetteihin peruskoulun viidennen ja kuudennen luokan 
englannin opetuksessa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
18.9.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 7.12.2012 klo 12 Vanhassa 
juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii professori Liisa Tainio (Helsingin yliopisto) 
ja kustoksena professori Sari Pöyhönen.  
 
FT Reijo Solantie on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Ilmasto ja sen määräämät luonnonolot Suomen asutuksen ja 
maatalouden historiassa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
13.11.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 19.12.2012 klo 12 
salissa H320. Vastaväittäjänä toimii dosentti Jorma Keränen ja kustoksena professori 
Ilkka Nummela. 

 
FM Eeva Takala on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Hyvän haastattelun jäljillä. 
Haastatteluvuorovaikutuksen ihanteet oppikirjaohjeissa ja opinnäytteiden 
menetelmäkuvauksissa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
5.6.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi torstaina 20.12.2012 klo 12 Vanhassa 
juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii dosentti Anne Mäntynen (Helsingin yliopisto) 
ja kustoksena professori Sari Pöyhönen.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
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9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Joensuu, Kamila, Karjalainen, Lankila) 
 

FL Juri Joensuun kirjallisuuden väitöskirjan Menetelmät, kokeet, koneet. 
Proseduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa 
kirjallisuudessa hyväksyminen. FL Joensuu puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
20.10.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Joensuulle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Mikko Keskinen toteaa lausunnossaan, että väittelijän 
informatiivisen lektion jälkeen siirryttiin väitöskirjan järjestelmälliseen käsittelyyn 
vastaväittäjän johdattelemana. Vastaväittäjä paneutui tutkimuksen tavoitteisiin, 
teoreettiseen taustaan, aineiston rajaukseen, menetelmiin sekä työn rakenteeseen. Näiden 
jälkeen siirryttiin teosanalyysien yksityiskohtiin. Väittelijä osoitti tutkimusalansa 
syvällistä tuntemusta vastaamalla älykkäästi ja monitahoisesti vastaväittäjän visaisiinkin 
kysymyksiin. Tilaisuudessa vastaväittäjän ja väittelijän välillä käytiin korkeatasoista 
kirjallisuustieteellistä dialogia, jota miltei täysi salillinen yleisöä seurasi selvästikin 
kiinnostuneena. 
 
Professori Mikko Keskisen esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 9.   
 

 
FM Marjo Kamilan taidekasvatuksen väitöskirjan Katsojana ja katsottuna. Opettajan 
kontrolloitu ulkoasu hyväksyminen. FM Kamila puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
20.10.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Kamilalle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Pauline von Bonsdorffin lausunto ja esitys 
arvolauseeksi on liitteenä nro 11.  
  
 
FM Anu Karjalaisen soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjan Liikkuva ja 
muuttuva suomi. Diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten 
kielielämäkerroissa hyväksyminen. FM Karjalainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
27.10.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Karjalaiselle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Sari Pietikäinen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 
sujui erinomaisesti. Käyty keskustelu sujui vapautuneesti ja siinä keskityttiin 
väitöstutkimuksen keskeisiin kysymyksiin, joissa sivuttiin tutkimuksen keskeisiä 
käsitteitä, valittuja analyysimenetelmiä sekä tulosten vaikuttavuutta. Väittelijä 
puolustautui erinomaisen asiantuntevasti.  
 
Professori Sari Pietikäisen esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 13.   
 
 
FM Tuomo Lankilan yleisen historian väitöskirjan Proclus, Erototokos and ”the Great 
Confusion”. Neoplatonist defense of polytheistic piety in early byzantine Athens 
hyväksyminen. FM Lankila puolusti julkisesti väitöskirjaansa 17.10.2012. Vastaväittäjän 
lausunto on toimitettu FM Lankilalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liite nro 14). 
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Taneli Kukkosen lausunto liitteenä nro 15.  
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Professori Pasi Ihalaisen esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 16. 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
  
10. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Joensuu, Kamila, Karjalainen, Lankila) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL (väit.) Juri Joensuu (kirjallisuus) 
 
  FM (väit.) Marjo Kamila (taidekasvatus) 
 
  FM (väit.) Anu Karjalainen (soveltava kielitiede) 
 
  FM (väit.) Tuomo Lankila (yleinen historia) 
   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40. 
  
 

 
Jyväskylässä 13. päivänä marraskuuta 2012 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 

 


