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KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 24.1.2013.
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
esittelyja
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:

3.

Hyväksyttiin.

TIEDOKSI
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista.

4.

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19§ 5mom. mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on hyväksyä tiedekunnan toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin
toimintakertomus antaa aihetta.
Yliopistopalvelut on pyytänyt tiedekunnan toimintakertomuksen 31.1.2013 mennessä.
Toimintakertomuksen tulee olla tiivis, ja tärkeintä siinä on tarkastella asetettujen
tavoitteiden toteuttamista. Toimintakertomus on tärkeä väline laitoksen oman toiminnan
arvioinnissa ja kehittämisessä. Lisäksi humanistinen tiedekunta laatii tiedekunnan
yhteisen toimintakertomuksen, jota varten tarvitaan laitosten tietoja.
Yliopistopalvelut täydensi ohjeistustaan 4.1.2013. Uuden ohjeen mukaan
toimintakertomuksen tulee olla lyhyt (2-3 liuskaa), johon tulee sisältyä selvitys
olennaisista tapahtumista toimintavuonna ja niiden mahdollisista taloudellisista
vaikutuksista, arvio tulevasta kehityksestä, arvion merkittävimmistä riskeistä ja arvio
taloudellisesta asemasta ja saavutetuista tuloksista.
Tiedekunnassa on kuitenkin haluttu laatia myös laajempi toimintakertomus tiedekunnan
toiminnan koko laajuus huomioon ottaen.
Luonnos tiedekunnan toimintakertomukseksi yliopistopalveluiden ohjeen mukaisesti on
liitteenä nro 1.
Luonnos tiedekunnan toimintakertomukseksi alkuperäisen ohjeen mukaisesti on
liitteenä nro 2.
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Hyväksytään.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin pienin muutoksin.
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5.

PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON SUOMEN 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 nro 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.
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
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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 olivat tiedekuntaneuvoston kokouksen 9/16.10.2012 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 oli tiedekuntaneuvoston kokouksen
9/16.10.2012 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.

Tiedekuntaneuvoston suomen kielen professorin tehtävään esittämä FT, dos. Tiina
Onikki-Rantajääskö on 14.12.2012 lähettämällään kirjeellä ilmoittanut, että hän
vetäytyy suomen kielen professuurin hausta.
Dekaanin uusi esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 3.
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.

Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202).
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dos. Jarmo Jantunen
otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, jonka ala on
suomen kieli, 1.8.2013 alkaen toistaiseksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukainen.
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FD JONAS HARVARDIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI
Vireille 16.10.2012
FD 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)
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 dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi emeritusprofessori Bo Lindbergin
(Göteborgin yliopisto) ja dosentti Charlotta Wolffin (Helsingin yliopisto) antamaan
lausuntonsa FD Jonas Harvardin tieteellisestä pätevyydestä.
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 4. Molemmat asiantuntijat
pitävät FD Jonas Harvardia tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin.
Dekaani hyväksyi 2.11.2012 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 11.12.2012. PhD Jonas
Harvardin opetusnäytteen aihe oli How to write the history of political communication.
Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 5.
PÄÄTÖSEHDOTUS:

1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
2. Todetaan, että FD Jonas Harvardilla on yliopistolain
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito.
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3. Myönnetään FD Jonas Harvardille poliittisen keskustelun
ja viestinnän historian dosentin arvo.
PÄÄTÖS:

7.

1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet
Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Ihalainen,
Louhivuori, Nikula ja Karonen pitivät FD Jonas Harvardia
tieteellisesti pätevänä poliittisen keskustelun ja viestinnän
historian dosentuuriin.
2. Todettiin.
3. Myönnettiin.

YTT PEKKA HENTTOSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI
Vireille 18.9.2012
YTT Pekka Henttonen on jättänyt 17.8.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen,
että hänelle myönnettäisiin historian, erityisalana asiakirjahallinta, 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 18.9.2012 dosentuuria tutkimuksen ja
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Jussi
Nuortevan (Kansallisarkisto) ja dosentti Juhani Kostetin (Museovirasto) antamaan
lausuntonsa YTT Pekka Henttosen tieteellisestä pätevyydestä.

7
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 6. Molemmat asiantuntijat
pitävät YTT Pekka Henttosta tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin.
Dekaani hyväksyi 3.12.2012 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 18.12.2012. YTT Pekka
Henttosen opetusnäytteen aihe oli Tehtäväpohjaisuus asiakirjatiedon organisoinnissa.
Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 7.

8.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
2. Todetaan, että YTT Pekka Henttosella on yliopistolain
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito.
3. Myönnetään YTT Pekka Henttoselle historian, erityisalana
asiakirjahallinta, dosentin arvo.

PÄÄTÖS:

1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet
Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Ihalainen,
Louhivuori, Nikula ja Karonen pitivät YTT Pekka
Henttosta tieteellisesti pätevänä historian, erityisalana
asiakirjahallinta, dosentuuriin.
2. Todettiin.
3. Myönnettiin.

TT TANELI KUKKOSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI
Vireille 29.1.2013
TT Taneli Kukkonen on jättänyt 24.1.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen,
että hänelle myönnettäisiin antiikin ja keskiajan aatehistorian 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
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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.

Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen ja kannalta
tarkoituksenmukaisena.
Dekaani on 24.1.2013 tekemällään päätöksellä vapauttanut TT Taneli Kukkosen
opetusnäytteen pitämisestä. TT Kukkonen on antanut opetusnäytteen antiikin
tutkimuksen professorin virantäytön yhteydessä (täyttäminen kutsusta) 12.12.2006 ja
hänen opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin arvolauseella erinomainen.
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 16.1.2007 TT Kukkosen kiistatta kelpoiseksi
kyseiseen professorin virkaan, ja yliopiston rehtori nimitti hänet 31.1.2007 antiikin
tutkimuksen professorin virkaan kutsusta 1.8.2007–31.7.2012 väliseksi määräajaksi.
Esitetään, että antiikin ja keskiajan aatehistorian dosentuurin haussa käytettäisiin edellä
mainitun virantäytön asiantuntijoiden antamia lausuntoja. Asiantuntijoiden lausunnot
ovat liitteenä nro 8.
TT Taneli Kukkosen CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä nro 9.

9.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

1. Todetaan, että antiikin ja keskiajan aatehistorian
dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta
tarkoituksenmukainen.
2. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.
3. Todetaan, että TT Taneli Kukkosella on yliopistolain
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito.
4. Myönnetään TT Taneli Kukkoselle antiikin ja keskiajan
aatehistorian dosentin arvo.

PÄÄTÖS:

1. Todettiin.
2. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet
Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Ihalainen,
Louhivuori, Nikula ja Karonen pitivät TT Taneli Kukkosta
tieteellisesti pätevänä antiikin ja keskiajan aatehistorian
dosentuuriin.
3. Todettiin.
4. Myönnettiin.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PROMOOTIO 2013
Jyväskylän yliopiston kahdeksas juhlallinen kaikkien tiedekuntien yhteinen maisteri- ja
tohtoripromootio, jossa promovoidaan myös kunniatohtorit, järjestetään 23.–25.8.2013.
Tiedekuntia on pyydetty lähettämään ehdotuksensa kunniatohtoreista perusteluineen
12.11.2012 mennessä valinnan tekemistä varten.
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön 51 § mukaan tiedekunta voi promootion yhteydessä tai
muulloin antaa kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvomerkit henkilölle, joka tieteellisellä
tai taiteellisella toiminnallaan taikka tieteiden tai taiteiden tahi muun kulttuuritoiminnan
edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen
arvoiseksi.

PÄÄTÖSEHDOTUS:

Valitaan tiedekunnan kunniatohtorit.

PÄÄTÖS:

Valittiin.

10. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ahola, Komulainen, Pekkinen)
FT Raija Elsinen (Itä-Suomen yliopisto) ja FT Joanna Anckar esittävät, että FM Sari
Aholan soveltavan kielitieteen lisensiaatintutkimus Yleisten kielitutkintojen laatijoiden
käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta hyväksyttäisiin. Tutkimuksen ohjaajana on
toiminut professori Mirja Tarnanen. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Aholalle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10).
Professori Ari Huhdan esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 11.
Universitetslärare, FD Marie-Sofie Lundström (Åbo Akademi) ja yliopistotutkija, FT
Mika Hallila esittävät, että FM Maija Komulaisen taidehistorian lisensiaatintutkimus
Ryöväri romantiikan maalaustaiteessa ja ryövärikuvan esteettiset kategoriat
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Komulaiselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13).
Professori Annika Waenerbergin esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 14.
Dosentti Simo Häyrynen (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti Katriina Siivonen (Åbo
Akademi) esittävät, että FM Sanna Pekkisen nykykulttuurin tutkimuksen
lisensiaatintutkimus Kulttuurituottajana työelämässä. Ammatillinen identiteetti
toimialan ja toimijakentän murroksessa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen ohjaajana on
toiminut yliopistotutkija Urpo Kovala. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Pekkiselle
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15).
Professori Raine Koskimaan esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 16.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

11. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Hytönen, Järvelä, Pehkoranta, Seppälä, Tanskanen, Tergujeff)
FL Timo Hytönen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi
tarkoitettua tutkimustaan Uutinen syntyy uudelleen. Uutinen ja uutisjournalismi
monimediaisessa toimintaympäristössä – tapauksena Yleisradion alueelliset uutiset.
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Ari Heinonen
(Tampereen yliopisto) ja professori Tom Moring (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen
ohjaajana on toiminut professori Raimo Salokangas.
FM Juha Järvelä on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaksi maailmaa? Sukupuoli Mika Waltarin
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kirjailijakuvassa, teksteissä ja niiden vastaanotossa 1925 - 1939. Määrättäneen
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Ritva Hapuli (Turun yliopisto)
ja dosentti Kai Häggman (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut
professori Kustaa H. J. Vilkuna.
FM Anna Pehkoranta on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Rewriting Loss: Melancholic Ethics/Aesthetics in
Selected Writings by Chinese American Women. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti professori Eleanor Ty (Wilfrid Laurier University) ja
professori Anne A. Cheng (Princeton University). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut
professori Mikko Keskinen.
FL Janne Seppälä on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi
tarkoitettua
tutkimustaan
Epäviralliset
kulkineennimet.
Määrättäneen
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Janne Saarikivi (Helsingin
yliopisto) ja dosentti Terhi Ainiala (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on
toiminut yliopistonlehtori, FT Vesa Jarva.
FM Ilona Tanskanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen
(solki) väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Julki kirjoitettuna, piilossa ja
prosesseissa. Lasten suojelun ideologinen muutos suomalaisissa lastensuojelulaeissa ja
-asetuksissa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti VTT Aino
Kääriäinen (Helsingin yliopisto) ja FT Ulla Tiililä (Kotimaisten kielten keskus).
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut dosentti Mia Halonen.
FM Elina Tergujeff on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen
(kielten laitos) väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan English pronunciation teaching in
Finland. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori
Tracey M Derwing (University of Alberta, Edmonton) ja lehtori, FT Pekka Lintunen
(Turun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Hannele Dufva.
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Määrätään.

PÄÄTÖS:

Määrättiin.

12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Hjorth-Röntynen, Pienimäki, Ripatti-Torniainen)
FM Anna Hjorth-Röntynen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sell in good company. Social capital as a
strategic tool in fine art auction business. Tiedekunta määräsi 21.8.2012
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti associate professor, PhD Filip
Vermeylenin (Erasmus Universiteit Rotterdam) ja dosentti, KTT Annukka Jyrämän
(Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM
Hjort-Röntyselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja
18).
FL Mari Pienimäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Valokuvien kriittinen tulkitseminen
medialukutaitona ja lajityypittely sen kehittäjänä. Tiedekunta määräsi 13.3.2012
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Reijo Kupiaisen (Aalto
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yliopisto) ja FT Kimmo Lehtosen. Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FL
Pienimäelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 19 ja 20).
FM Leena Ripatti-Torniainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Ihminen julkisessa maailmassa. Journalismin
yleisösuhdetta korostavien käsitteiden ja käsitysten uudelleentulkintaa. Tiedekunta
määräsi 21.8.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Sirkku
Kotilaisen (Tampereen yliopisto) ja professori Hannu Niemisen (Helsingin yliopisto).
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Ripatti-Torniaiselle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 21 ja 22).
PÄÄTÖS:

Myönnettiin.

13. VÄITÖSTILAISUUS (Kytölä, Martti, Pienimäki, Ripatti-Torniainen)
FM Samu Kytölä on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi
tarkoitettua tutkimustaan Multilingual language use and metapragmatic reflexivity in
Finnish internet football forums: a study in the sociolinguistics of globalization.
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 11.12.2012. Väitöstilaisuus
esitetään pidettäväksi perjantaina 22.2.2013 klo 13 salissa C1. Vastaväittäjänä toimii
professori Alexandra Georgakopolou-Nunes (King's College, Lontoo) ja kustoksena
toimii professori Sirpa Leppänen.
FL Pirkko Martti on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi
tarkoitettua tutkimustaan Äänen retoriikka lastenmainoksissa. Musiikki, äänitehosteet ja
puheen ei-kielelliset elementit vaikuttamisen välineinä. Väittelylupa myönnettiin
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.11.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi
perjantaina 22.2.2013 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii professori emerita
Maija Fredrikson (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Tuomas Eerola.
FL Mari Pienimäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Valokuvien kriittinen tulkitseminen
medialukutaitona ja lajityypittely sen kehittäjänä. Väittelylupa myönnettiin
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi
lauantaina 16.3.2013 klo 12 Agoran auditoriossa 3. Vastaväittäjänä toimii professori
Reijo Kupiainen (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori, dosentti Sirkku Kotilainen.
FM Leena Ripatti-Torniainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Ihminen julkisessa maailmassa. Journalismin
yleisösuhdetta korostavien käsitteiden ja käsitysten uudelleentulkintaa. Väittelylupa
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Väitöstilaisuus esitetään
pidettäväksi lauantaina 6.4.2013 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä
toimii professori Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori
Raimo Salokangas.
PÄÄTÖSEHDOTUS:

Hyväksytään.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.
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14. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Komulainen, Pekkinen)
Tutkintoa ovat anoneet
FM Maija Komulainen (taidehistoria)
FM Sanna Pekkinen (nykykulttuurin tutkimus)
PÄÄTÖS:

Myönnettiin.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Jyväskylässä 29. päivänä tammikuuta 2013

Pöytäkirjan vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani

Petri Karonen

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi

Anna-Helena Mero

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö

Raija Oikari

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö

Ossi Päärnilä

