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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 6.6.2013. 
 

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 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. 
 
Lisäasiat: 
9   Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu (Hakomäki) 
10 Filosofian tohtorin tutkinnon myöntäminen (Hakomäki) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  

 
 
3.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

  Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON E TNOLOGIA 
 
  Vireille 18.9.2012 
    

Rehtori hyväksyi 9.11.2012 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen etnologian 
professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman 
rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma on liitteenä nro 1. 
 
Etnologian professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
historian ja etnologian laitokseen. 
 
Etnologian professorin työsuhteista tehtävää hakivat 28.1.2013 päättyneen määräajan 
kuluessa: 
 
Fingerroos, Outi, FT, dos. 
Jouhki, Jukka, FT, dos. 
Kaartinen, Timo, PhD 
Kamppinen, Matti, FT, dos. 
Karjalainen, Mira, FT 
Kõresaar, Ene, PhD 
Martikainen, Tuomas, FT 
Olsson, Pia, FT, dos. 
Pietilä, Tuulikki, FT, dos. 
Pöysä, Jyrki, FT, dos. 
Saarikoski, Helena, FT, dos. 
Salmi-Niklander, Kirsti, FT, dos. 
Siivonen, Leena, FT, dos. 
Tenhunen, Sirpa, FT 
Teppo, Annika, FT 
Toivanen, Reetta, Dr.Phil. 
Wilce, James, PhD  
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Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin 
tehtävään ottamisessa.   
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja 
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä 
asiantuntijalta. Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla 
ulkomaalaisia, ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava 
huomioon muun ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin 
noudatettava tasapuolisuutta. 
 
Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallinen lausunto 
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät 
lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto.  Asiantuntija voi antaa 
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Ojala, Stark ja Oikari, siht.) on 
valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 3.6.2013 seuraavat asiantuntijat 
professori Lena Gerholm (Tukholman yliopisto), professori Sarah Green (Helsingin 
yliopisto) ja professori Anna-Maria Åström (Åbo Akademi) suostumuksensa 
mukaisesti. 
 
Dekaanin päätös 22.4.2013 asiantuntijamenettelystä on liitteenä nro 2. 
 
Asiantuntijoille toimitetaan tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, 
hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
  2.  Todetaan asiantuntijat.  
 
PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
  2. Todettiin. 

 
  
5. FT ULLA KNUUTISEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄM ISEKSI 
 
  Vireille 11.6.2013 
 

FT Ulla Knuutinen on jättänyt 17.5.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin museologian, erityisalana konservointi ja kulttuurihistoriallisten 
materiaalien tutkimus, 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 
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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. 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että, museologian, erityisalana konservointi ja 
kulttuurihistoriallisten materiaalien tutkimus, dosentuuri 
on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti Timo Tuurnala 
(Helsingin yliopisto) ja dosentti Anne Aurasmaa 
(Helsingin yliopisto). 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
6.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Kajander, Ockenström, Pehkonen, Riggs) 
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen 
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan väitöskirjakäsikirjoitukselle määrätään 
vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajien tulee olla vähintään dosentteja tai vastaavia. 
Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan 
tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistisen 
tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja. 

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Minna-Riitta Luukka ehdottaa, että FM Mikko 
Kajanderin suomen kielen väitöskirjakäsikirjoituksen Suomen eksistentiaalilause toisen 
kielen oppimisen polulla esitarkastajina tulisivat toimimaan FT Lari Kotilainen 
(Helsingin yliopisto) sekä dosentti Kirsti Siitonen (Turun yliopisto). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Maisa Martin. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FL Lauri 
Ockenströmin taidehistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Marsilio Ficinon luomiskäsitys 
ja kuvamagia humanistisen ideologian ja hermeettis-maagillisen perinteen 
kombinaationa esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti Kari Kotkavaara (Åbo 
Akademi) sekä dosentti Taneli Kukkonen (University of Otago). Tutkimuksen ohjaajana 
on toiminut professori Annika Waenerberg. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Laura Stark ehdottaa, että FL Erkka Pehkosen 
etnologian väitöskirjakäsikirjoituksen "Poikasi täältä jostakin." Sotakokemuksen 
rakentuminen jatkosodan aikaisissa kirjeissä esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti 
Maarit Leskelä-Kärki (Turun yliopisto) sekä dosentti Pia Olsson (Helsingin yliopisto). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Pirjo Korkiakangas. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Pasi Ihalainen ehdottaa, että MA Timothy Riggsin 
yleisen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Essays on the Authentic Self in the 
philosophy of Al-Fārābī and its antecedents in Late Ancient Greek philosophy 
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Cristina D'Ancona (Università di Pisa, 
Italia) ja Philippe Vallat (Centre National de la Recherche Scientifique, Pariisi, Ranska). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut dosentti Taneli Kukkonen.  
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  
7. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Koskinen-Koivisto) 
 

Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan esitarkastajien tulee tiedekuntaneuvoston määräämässä 
ajassa tehtävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa 
ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Yliopistolain 
(44 §) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. 
Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto. 

 
Tiedekunta hyväksyi 26.3.2013 FM Eerika Koskinen-Koiviston etnologian 
väitöskirjakäsikirjoituksen A Greasy-Skinned Worker – Gender, Class and Work in the 
20th-Century Life story of a Female Labourer esitarkastajiksi professori Ulf 
Palmenfeltin (Högskolan på Gotland) sekä dosentti Teemu Tairan (Turun yliopisto). 
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Koskinen-Koivistolle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 3 ja 4). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
8. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Seppälä) 
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä vastaväittäjä. 
Vastaväittäjän tulee, mikäli mahdollista, olla jonkin yliopiston professori tai dosentti ja hänen 
päätoimensa tulee olla muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väittelijälle on varattava tilaisuus 
esittää huomautuksensa vastaväittäjien valinnasta. Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan 
oppiaineen pääedustaja tekee ehdotuksen vastaväittäjästä.  
 
Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin 
tehtävässä toimivista tai jonkun yliopistoon palvelussuhteessa olevista tiedekunnan dosenteista.  

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Minna-Riitta Luukka ehdottaa, että FL Janne 
Seppälän suomen kielen väitöskirjan Epäviralliset kulkineennimet tarkastustilaisuus 
pidetään perjantaina 16.8.2013 klo 10 salissa MaA211, ja että vastaväittäjänä toimii 
professori Janne Saarikivi (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jarmo 
Jantunen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 23.4.2013.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 
 (Hakomäki, Hjort-Röntynen, Sárosi-Szabó, Vallius) 
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat 
tarkastajien lausunnon perusteella. Edelleen johtosäännön (79 §) mukaan opintosuorituksia 
arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on 
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. 
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Yliopistolain (44 §) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen 
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän 
tulee kuukauden kuluessa antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arviointilausunto 
väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvolauseesta. 
Tiedekuntaneuvoston tulee saada väitöskirjan hyväksymistä ja arvostelua varten myös tieto 
esitarkastajien, kustoksen ja oppiaineen pääedustajan näkemyksestä arvolauseeksi. Edelleen kustos 
laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väitöstilaisuudessa, joka 
myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa.  
 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle 
ehdotuksen arvolauseeksi ottaen huomioon vastaväittäjän ehdotuksen arvolauseeksi sekä 
esitarkastajien ja kustoksen näkemykset arvolauseesta. 

 
FM Hanna Hakomäen musiikkiterapian väitöskirjan Storycomposing as a path to a 
child’s inner world. A collaborative music therapy experiment with a child co-
researcher hyväksyminen. FM Hakomäki puolusti julkisesti väitöskirjaansa 27.5.2013. 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Hakomäelle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 5).  

 
Tilaisuuden kustoksen, professori Jaakko Erkkilän lausunto on liitteenä nro 6. 
 
Professori Tuomas Eerolan esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 7. 
 
FM Anna Hjort-Röntysen taidehistorian väitöskirjan Sell in good company. Social 
capital as a strategic tool in fine art auction business hyväksyminen. FM Hjort-
Röntynen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 4.5.2013. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FM Hjort-Röntyselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liite nro 8).  
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Heikki Hangan lausunto on liitteenä nro 9. 
 
Professori Annika Waenerbergin esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 10. 
 
Musiikin maisteri Márta Sárosi-Szabón musiikkitieteen väitöskirjan Hans Koessler 
munkássága és tanári tevékenységének hatása a 20. századi Magyar zenere (The life-
work of Hans Koessler and the influence of his teaching activity on 20th century 
Hungarian music) hyväksyminen. Sárosi-Szabó puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
24.5.2013. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu musiikin maisteri Sárosi-Szabólle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11). 
 
Tilaisuuden kustoksen, professori emeritus Matti Vainion lausunto on liitteenä nro 12.  
 
Professori Tuomas Eerolan esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 13.  
 
FM Antti Valliuksen taidehistorian väitöskirjan Kuvien maaseutu. 
Maaseutumaisemakuvaston luomat mielikuvat suomalaisesta maaseutukulttuurista  
hyväksyminen. FM Vallius puolusti julkisesti väitöskirjaansa 31.5.2013. Vastaväittäjän 
lausunto on toimitettu FM Valliukselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liite nro 14). 
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Annika Waenerbergin lausunto on liitteenä nro 15.  
 
Professori Heikki Hangan esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 16. 
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 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
10. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN  
 (Hakomäki, Hjort-Röntynen, Sárosi-Szabó, Vallius)  
 

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM (väit.) Hanna Hakomäki (musiikkiterapia) 
 
  FM (väit.) Anna Hjort-Röntynen (taidehistoria) 
 
  Musiikin maisteri (väit.) Márta Sárosi-Szabó (musiikkitiede) 
 
  FM (väit.) Antti Vallius (taidehistoria) 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05. 
 
 
 

Jyväskylässä 11. päivänä kesäkuuta 2013 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 


