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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 21.2.2013. 
 

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. PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VA LINTA 
 

Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan tiedekuntaneuvoston 
tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei tarkasteta tulevassa 
kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat 
pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitun tulee olla 
paikalla asian käsittelyn ajan. Asian niin vaatiessa pöytäkirjan tarkastaja voi esittää 
tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. 
 
Pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjan tarkastajan valinta kokoukseen 26.2.2013. 

  
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukseen 26.2.2013 pöytäkirjanpitäjä ja 

pöytäkirjan tarkastaja. 
   
  PÄÄTÖS: Kokouksen 26.2.2013 pöytäkirjanpitäjäksi valittiin 

amanuenssi Salla Kujala ja pöytäkirjan tarkastajaksi lehtori 
Erja Kosonen.  

     
 
3. 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: 
2   Pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 

 
4.  TIEDOKSI    

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

 
 
5. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON P UHEVIESTINTÄ 
 
   Vireille 17.4.2012 
 

Rehtori hyväksyi 14.5.2012 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen puheviestinnän 
professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman 
rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma on liitteenä nro 1. 
 
Puheviestinnän professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen. 
 
Puheviestinnän professorin työsuhteista tehtävää hakivat 19.10.2012 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
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Adams, Tyrone, Ph.D. 
Garrett, Erik, Ph.D. 
Mikkola, Leena, FT 
Pörhölä, Maili, FT, dos. 
Ruiz de Castilla, Clariza, MA 
Siitonen, Marko, FT 
 
FT Leena Mikkola on 18.2.2013 peruuttanut hakemuksensa. 
 

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) kirjallisen lausunnon 
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., Hurme, Valo, Lauk ja Oikari, siht.) 
on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 11.2.2013 asiantuntijoiksi 
professori Ling Chenin (Hong Kong Baptist University) ja professori Howard Sypherin 
(Purdue University, Indiana) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Dekaanin päätös 4.12.2012 puheviestinnän professuurin asiantuntijamenettelystä on 
liitteenä nro 2. 
 
Asiantuntijoille on toimitettu tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen 
suunnitelma, hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan puheviestinnän professorin työsuhteisen 

tehtävän hakijat. 
  2. Todetaan asiantuntijat.  
 
PÄÄTÖS:   1. Todettiin.  
  2. Todettiin. 
  3. Kirjattiin tiedoksi, että lehtori Leena Mikkola ei 

osallistunut asian käsittelyyn.  
 
 
6. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON 

YHTEISÖVIESTINTÄ  
 
 Vireille 21.8.2012 
 

Rehtori hyväksyi 23.10.2012 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen 
yhteisöviestinnän professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan 
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kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 
mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma on liitteenä nro 3. 
 
Yhteisöviestinnän professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan viestintätieteiden laitokseen. 
 
Yhteisöviestinnän professorin työsuhteista tehtävää hakivat 21.1.2013 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
Luoma-aho, Vilma, FT, dos. 
Vaahterikko-Mejía, Päivi, FT 
 

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) kirjallisen lausunnon 
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., Hurme, Vos, Lauk ja Oikari, siht.) 
on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 19.2.2013 asiantuntijoiksi 
professori Lars Thøger Christensenin (Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu) ja 
professori Jesper Falkheimerin (Lundin yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Dekaanin päätös 4.2.2013 yhteisöviestinnän professuurin asiantuntijamenettelystä on 
liitteenä nro 4. 
 
Asiantuntijoille on toimitettu tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen 
suunnitelma, hakijan hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan yhteisöviestinnän professorin työsuhteisen 
tehtävän hakijat. 

 2. Todetaan asiantuntijat. 
 
PÄÄTÖS:   1. Todettiin.  
  2. Todettiin.  
  

 
7.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON YLEINEN 

HISTORIA  
 
 Vireille 18.9.2012 
 

Rehtori hyväksyi 9.11.2012 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen yleisen 
historian professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen 
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suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. 
Kirjallinen suunnitelma on liitteenä nro 5. 
 
Yleisen historian professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan historian ja etnologian laitokseen. 
 
Yleisen historian professorin työsuhteista tehtävää hakivat 28.1.2013 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
Ahonen, Pertti, PhD 
Autio-Sarasmo, Sari, FT, dos. 
Halmesvirta, Anssi, Dr.Phil. 
Helo, Ari, FT 
Hokkanen, Markku, FT, dos. 
Kinnunen, Tiina, FT, dos. 
Klupczynski, Tadeusz, PhD 
Kullaa, Rinna, PhD, dos. 
McDowell, Matthew, PhD 
Mikkonen, Simo, FT, dos. 
Newby, Andrew, PhD, dos. 
Ruotsila, Markku, PhD 
Saastamoinen, Kari, FT, dos. 
Vasilyev, Pavel, MA 
 

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) kirjallisen lausunnon 
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, Ihalainen ja Oikari, siht.) on 
valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 21.2.2013 asiantuntijoiksi 
professori Richard Besselin (Yorkin yliopisto, UK), professori Jussi M. Hanhimäen 
(The Graduate Institute, Geneve, Sveitsi) ja professori Kimmo Rentolan (Turun 
yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Dekaanin päätös 12.2.2013 yleisen historian professuurin asiantuntijamenettelystä on 
liitteenä nro 6. 
 
Asiantuntijoille toimitetaan tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, 
hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan yleisen historian professorin työsuhteisen 

tehtävän hakijat. 
 2. Todetaan asiantuntijat.  
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PÄÄTÖS:   1. Todettiin.  
  2. Todettiin. 

 
 
8. VALINTAPERUSTEET 2013 / ARKISTONHALLINNAN MAISTERIOHJELMA  
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijoiden 
valintaperusteista.  
 

Tiedekunnan valintaperusteista vuonna 2013 on päätetty 16.10.2012. Arkistonhallinnan 
maisteriohjelman muuttuneen tilanteen vuoksi maisteriohjelman valintaperusteita 
halutaan tarkentaa. 
 
Historian ja etnologian laitos on ehdottanut arkistonhallinnan maisteriohjelmaan 
seuraavia valintaperusteita. 
 
Arkistonhallinnan maisterikoulutus johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 op). 
Maisteriohjelmassa on viisi pääainetta: etnologia, historia, kirjallisuus, museologia ja 
taidehistoria. Maisteriohjelman suorittaneet valmistuvat filosofian maisteriksi 
pääaineestaan. 
 
Arkistonhallinnan maisteriohjelmaan voidaan ottaa opiskelijaksi hakija, joka on 
suorittanut: 
1) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, 
2) soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai 
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 
vastaaviin korkeakouluopintoihin. 
 
Hakija valitsee hakemuksessa sen pääainevaihtoehdon, josta hän on suorittanut 
alemman korkeakoulututkinnon tai muulla tavoin hankitut pääaineen perus- ja 
aineopintotasoiset opinnot. Hakija voi tulla valituksi, vaikkei hän olisi suorittanut 
hakuajan päättymiseen mennessä kaikkia vaadituista pääaineen opinnoista. Tällöin hän 
hankkii tarvittavan osaamisen suorittamalla täydentäviä opintoja henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman mukaisesti. 
 
Valinta tapahtuu hakemuksessa osoitettujen tietojen perusteella. Hakemuksessa hakijan 
tulee osoittaa motivaationsa, koulutustaustansa, koulutustavoitteensa ja mahdollinen 
työkokemuksensa arkistoalalla sekä liittää hakemukseen todistus-, rekisteriote- ja muut 
tarvittavat liitteet. Valinnassa katsotaan eduksi alempi arkistotutkinto tai muut 
arkistoalan opinnot. Lisäksi eduksi voidaan katsoa vähintään puolen vuoden mittainen 
arkistoalan työkokemus virallisluonteisessa arkistossa tai merkittävässä/vakiintuneessa 
yksityisarkistossa. Tarvittaessa hakijat haastatellaan. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään arkistonhallinnan maisteriohjelman 

valintaperusteet ehdotuksen mukaisesti. 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  
 
 

9. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTEL U (Kilpelä) 
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella 
lisensiaatintutkimukset tarkastajien lausunnon perusteella. Edelleen johtosäännön (79 §) mukaan 
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opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, 
joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. 
 
Yliopiston tutkintosäännön (37 §) mukaan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden 
kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen 
arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvolauseeksi. Yliopistolain (44 §) mukaan ennen 
lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien 
lausunnosta. 

 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle 
ehdotuksen lisensiaatintutkimuksen arvolauseeksi ottaen huomioon tarkastajien ehdotuksen 
arvolauseeksi. 

 
  FT Mari Hankala ja FT Jan-Markus Holm esittävät, että TaM Kanerva Kilpelän 

nykykulttuurin tutkimuksen lisensiaatintutkimus Mediakasvatus nuorten ammatillisessa 
koulutuksessa. Tapaustutkimus keskisuuressa ammattioppilaitoksessa hyväksyttäisiin. 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut dosentti, professori Sirkku Kotilainen. Tarkastajien 
lausunto on lähetetty FM Kilpelälle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liite nro 7). 

 
  Professori Raine Koskimaan esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 8.  
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
10. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Hjort-Röntynen) 
 

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 Heikki Hanka ehdottaa, että FM Anna Hjorth-
Röntysen taidehistorian väitöskirjan Sell in good company. Social capital as a strategic 
tool in fine art auction business tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 4.5.2013 klo 12 
salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti, KTT Annukka Jyrämä (Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Heikki Hanka. Lupa 
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
29.1.2013.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
   

11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Auvinen, Hirvi, Seilonen) 
 

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. 

 
FL Sakari Auvisen taloushistorian väitöskirjan Kasvavan liikenteen kannattava kanava. 
Saimaan kanavan rahtiliikenne autonomian aikana hyväksyminen. FL Auvinen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 2.2.2013. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Auviselle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Ilkka Nummela toteaa lausunnossaan, että väittely sujui 
hyvän lectio precursioran jälkeen perinteisiä akateemisia tapoja noudattaen. Kukaan 
muu tilaisuudessa läsnä ollut ei halunnut käyttää puheenvuoroa. 
 
Professori Juha-Antti Lambergin esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 10.   
 
 
FM Laura Hirven etnologian väitöskirjan Identities in Practice a Trans-Atlantic 
Ethnography of Sikhs in Finland and California hyväksyminen. FM Hirvi puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 18.1.2013. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Hirvelle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Laura Stark toteaa lausunnossaan, että keskustelu 
vastaväittäjän ja väittelijän välillä sujui hyvien akateemisten käytänteiden mukaisesti, ja 
väittelijä vastasi hänelle asetettuihin kysymyksiin ansiokkaasti. 
 
Professori Jari Ojalan esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 12.   
 
 
FM Marja Seilosen suomen kielen väitöskirjan Epäsuora henkilöön viittaaminen 
oppijansuomessa hyväksyminen. FM Seilonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
11.1.2013. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Seiloselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Maisa Martin toteaa lausunnossaan, että FM Seilonen 
puolusti menestyksekkäästi ja ansiokkaasti tohtorin tutkintoon oikeuttavaksi 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan.  
 
Professori Minna-Riitta Luukan esitys arvolauseeksi on liitteenä nro 14.   
 
 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  
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12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Ahola, Kilpelä) 
 

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

   
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM Sari Ahola (soveltava kielitiede) 
 
  TaM Kanerva Kilpelä (nykykulttuurin tutkimus) 
   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin.   
  
 
13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Auvinen, Hirvi, Seilonen) 
  

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

 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL (väit.) Sakari Auvinen (taloushistoria) 
 
  FM (väit.) Laura Hirvi (etnologia) 
 
  FM (väit.) Marja Seilonen (suomen kieli) 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.34. 
 
 

Jyväskylässä 26. päivänä helmikuuta 2013 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani     Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, amanuenssi   Salla Kujala 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö  Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, lehtori    Erja Kosonen 
 


