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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittely Jyväskylän yliopistossa (hyväksytty 
Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa 14.10.2009) kohdan 2.2. mukaan kutsu 
kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja 
vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse 
laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. 

 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 6.11.2014. 

 
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston 
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet 
muista jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 13§:n mukaan dekaani toimii 
tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.  

 
 PÄÄTÖS: Todettiin. 

 
 

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 
 

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. 
 
Pöytäkirjan tarkastajan valinta kokoukseen 12.11.2014. 

  
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukseen 12.11.2014 pöytäkirjan tarkastaja. 
 
PÄÄTÖS:   Kokouksen 12.11.2014 pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin 

amanuenssi Heli Niskanen. 
  
 
3. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen 
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: 
  2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
  14 Esitarkastajien määrääminen (Karjalainen) 
  17 Väitöstilaisuudesta päättäminen (Tilma) 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
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4.  TIEDOKSI    

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

 
 
5. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, HISTORIA (Eilola) 
 

 Vireille 12.11.2014 
 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää, että dosentti, FT 
Jari Eilola otettaisiin historian yliopistotutkijan tehtävään 1.8.2015 alkaen toistaiseksi 
neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti ilman julkista hakumenettelyä 
asiantuntijamenettelyä käyttäen.  

 
Dosentti, FT Jari Eilola otettiin historian ja etnologian laitoksen historian 
yliopistotutkijan tehtävään ajaksi 1.8.2011–31.7.2015. Tehtävä oli julkisesti haettavana. 
Tehtävään otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, jonka mukaisesti 
määräaikainen tehtävä voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli toiminta 
todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 
 
Historian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 
suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 
opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 
Yliopistotutkija Eilolan tehtävässä painottuvat erityisesti korkeatasoinen tutkimus ja 
tutkimushankkeiden johtaminen, mutta myös opetus, ohjaus ja opetuksen koordinointi. 
  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 
tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 
käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 
ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 
poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 
vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 
tavoitteiden mukaisesti.  
 
Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävissä toimivat pätevöityvät 
pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun 
yliopistotutkijan työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli 
hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 
Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 
muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 
ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-
alueista. 
 
Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 
oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 
tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 
koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 
tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 
toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan 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. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopiston tehtävät täytetään 
lähtökohtaisesti noudattaen julkista hakumenettelyä kuitenkin siten, että tehtäviä täytettäessä 
noudatetaan tarkoituksenmukaista menettelyä. Yliopiston käyttöönottaman neliportaisen uramallin 
tavoitteena on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran 
vaiheesta toiseen.  

 
Laitoksen johtaja Ojala perustelee Eilolan ottamista yliopistotutkijan tehtävään 
toistaiseksi laitoksen henkilöstörakenteen kehittämisellä ja Eilolan vahvoilla 
tieteellisillä näytöillä. Eilola on akatemiatutkija (SA), hänellä on täydentävän 
rahoituksen hankkeita (SA, säätiö), merkittävä määrä julkaisuja ja vahvoja näyttöjä 
opetuksesta ja ohjauksesta. Hän on Yhteiskunnan historia -huippututkimusyksikön 
jäsen.  

 
Professori Ojala esittää, että ennen Eilolan ottamista tehtävään hänen ansioistaan 
pyydetään lausunto ulkopuoliselta arvioitsijalta. Arvioitsijaksi Ojala esittää professori 
Petteri Pietikäistä (Oulun yliopisto). 

 
Asiantuntijoiden esteellisyydestä sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29§:iä. Jyväskylän 
yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13§:n mukaan dekaani valitsee asiantuntijat.  

 
Arvioitsijalle toimitetaan hakijan CV, julkaisuluettelo sekä arvioitaviksi liitetyt 
julkaisut. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti, FT Eilolan ansioiden, arvioitsijalausunnon ja 
muiden esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö hän rehtorille dosentti, FT Eilolan 
ottamista tehtävään.  

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6§:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 
ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 
 

Laitoksen johtaja Jari Ojalan esitys ja dosentti, FT Jari Eilolan CV sekä julkaisuluettelo 
ovat liitteinä nro 1 ja 2. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Keskustellaan dosentti, FT Jari Eilolan yliopistotutkijan 
tehtävän vakinaistamisesta neliportaisen tutkijauramallin 
mukaisesti. 

    2. Annetaan dekaanille valtuudet ryhtyä mainittuihin toimiin 
dosentti, FT Eilolan kelpoisuuden ja ansioiden 
arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen.    

 
  PÄÄTÖS: 1. Keskusteltiin. 
    2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
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6. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, HISTORIA (Einonen) 
 

 Vireille 12.11.2014 
 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää, että dosentti, FT 
Piia Einonen otettaisiin historian yliopistotutkijan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi 
neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti ilman julkista hakumenettelyä 
asiantuntijamenettelyä käyttäen.  

 
Dosentti, FT Piia Einonen otettiin historian ja etnologian laitoksen historian 
yliopistotutkijan tehtävään ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Tehtävä oli julkisesti 
haettavana. Tehtävään otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, 
jonka mukaisesti määräaikainen tehtävä voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, 
mikäli toiminta todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 
 
Historian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 
suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 
opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 
Yliopistotutkija Einosen tehtävässä painottuvat erityisesti opetus, ohjaus ja opetuksen 
koordinointi, mutta myös korkeatasoinen tutkimus ja tutkimushankkeiden johtaminen. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 
tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 
käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 
ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 
poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 
vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 
tavoitteiden mukaisesti.  
 
Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävissä toimivat pätevöityvät 
pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun 
yliopistotutkijan työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli 
hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 
Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 
muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 
ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-
alueista. 
 
Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 
oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 
tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 
koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 
tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 
toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan 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. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopiston tehtävät täytetään 
lähtökohtaisesti noudattaen julkista hakumenettelyä kuitenkin siten, että tehtäviä täytettäessä 
noudatetaan tarkoituksenmukaista menettelyä. Yliopiston käyttöönottaman neliportaisen uramallin 
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tavoitteena on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran 
vaiheesta toiseen.  

 
Laitoksen johtaja Ojala perustelee Einosen ottamista yliopistotutkijan tehtävään 
toistaiseksi laitoksen henkilöstörakenteen kehittämisellä ja Einosen vahvoilla 
tieteellisillä näytöillä. Einosella on merkittävä määrä julkaisuja ja vahvoja näyttöjä 
opetuksesta ja ohjauksesta. Hän on Yhteiskunnan historia -huippututkimusyksikön jäsen 
sekä laitoksen pedagoginen johtaja.   

 
Professori Ojala esittää, että ennen Einosen ottamista tehtävään hänen ansioistaan 
pyydetään lausunto ulkopuoliselta arvioitsijalta. Arvioitsijaksi Ojala esittää professori 
Jason Laverya (Oklahoma State University, USA). 

 
Asiantuntijoiden esteellisyydestä sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29§:iä. Jyväskylän 
yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13§:n mukaan dekaani valitsee asiantuntijat.  

 
Arvioitsijalle toimitetaan hakijan CV, julkaisuluettelo sekä arvioitaviksi liitetyt 
julkaisut. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti, FT Einosen ansioiden, arvioitsijalausunnon ja 
muiden esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö hän rehtorille dosentti, FT 
Einosen ottamista tehtävään.  

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6§:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 
ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 

 
Laitoksen johtaja Jari Ojalan esitys ja dosentti, FT Piia Einosen CV sekä 
julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 3 ja 4. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Keskustellaan dosentti, FT Piia Einosen yliopistotutkijan 
tehtävän vakinaistamisesta neliportaisen tutkijauramallin 
mukaisesti. 

    2. Annetaan dekaanille valtuudet ryhtyä mainittuihin toimiin 
dosentti, FT Einosen kelpoisuuden ja ansioiden 
arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen.    

 
  PÄÄTÖS: 1. Keskusteltiin. 
    2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
7. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, HISTORIA (Mikkonen) 
 

 Vireille 12.11.2014 
 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää, että dosentti, FT 
Simo Mikkonen otettaisiin historian yliopistotutkijan tehtävään 1.1.2016 alkaen 
toistaiseksi neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti ilman julkista 
hakumenettelyä asiantuntijamenettelyä käyttäen.  

 
Dosentti, FT Simo Mikkonen otettiin historian ja etnologian laitoksen historian 
yliopistotutkijan tehtävään ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Tehtävä oli julkisesti 
haettavana. Tehtävään otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, 
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jonka mukaisesti määräaikainen tehtävä muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, 
mikäli toiminta todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 
 
Historian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 
suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 
opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 
Yliopistotutkija Mikkosen tehtävässä painottuvat erityisesti opetus, ohjaus ja opetuksen 
koordinointi, mutta myös korkeatasoinen tutkimus ja tutkimushankkeiden johtaminen. 
  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 
tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 
käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 
ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 
poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 
vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 
tavoitteiden mukaisesti.  
 
Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävissä toimivat pätevöityvät 
pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun 
yliopistotutkijan työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli 
hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 
Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 
muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 
ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-
alueista. 
 
Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 
oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 
tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 
koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 
tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 
toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan 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. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopiston tehtävät täytetään 
lähtökohtaisesti noudattaen julkista hakumenettelyä kuitenkin siten, että tehtäviä täytettäessä 
noudatetaan tarkoituksenmukaista menettelyä. Yliopiston käyttöönottaman neliportaisen uramallin 
tavoitteena on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran 
vaiheesta toiseen.  

 
Laitoksen johtaja Ojala perustelee Mikkosen ottamista yliopistotutkijan tehtävään 
toistaiseksi laitoksen henkilöstörakenteen kehittämisellä ja Mikkosen vahvoilla 
tieteellisillä näytöillä. Mikkonen on akatemiatutkija (SA), hänellä on täydentävän 
rahoituksen hankkeita (ml. Fulbright, EU, SA, säätiöitä), merkittävä määrä julkaisuja ja 
vahvoja näyttöjä opetuksesta ja ohjauksesta. Hän on toiminut laitoksen varajohtajana 
sekä pedagogisena johtajana ja hän on yliopistokollegion jäsen. 
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Professori Ojala esittää, että ennen Mikkosen ottamista tehtävään hänen ansioistaan 
pyydetään lausunto ulkopuoliselta arvioitsijalta. Arvioitsijaksi Ojala esittää professori 
Kimmo Rentolaa (Turun yliopisto). 

 
Asiantuntijoiden esteellisyydestä sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29§:iä. Jyväskylän 
yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13§:n mukaan dekaani valitsee asiantuntijat.  

 
Arvioitsijalle toimitetaan hakijan CV, julkaisuluettelo sekä arvioitaviksi liitetyt 
julkaisut. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti, FT Mikkosen ansioiden, arvioitsijalausunnon ja 
muiden esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö hän rehtorille dosentti, FT 
Mikkosen ottamista tehtävään.  

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6§:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 
ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 

 
Laitoksen johtaja Jari Ojalan esitys ja dosentti, FT Simo Mikkosen CV sekä 
julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 5 ja 6. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Keskustellaan dosentti, FT Simo Mikkosen 
yliopistotutkijan tehtävän vakinaistamisesta neliportaisen 
tutkijauramallin mukaisesti. 

    2. Annetaan dekaanille valtuudet ryhtyä mainittuihin toimiin 
dosentti, FT Mikkosen kelpoisuuden ja ansioiden 
arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Keskusteltiin. 
    2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  
8. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, HISTORIA (Valtonen) 
 

 Vireille 12.11.2014 
 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää, että dosentti, FT 
Heli Valtonen otettaisiin historian yliopistotutkijan tehtävään tutkijan 1.1.2016 alkaen 
toistaiseksi neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti ilman julkista 
hakumenettelyä asiantuntijamenettelyä käyttäen.  

 
Dosentti, FT Heli Valtonen otettiin historian ja etnologian laitoksen historian 
yliopistotutkijan tehtävään ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Tehtävä oli julkisesti 
haettavana. Tehtävään otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, 
jonka mukaisesti määräaikainen tehtävä muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, 
mikäli toiminta todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi.  
 
Historian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 
suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 
opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 
Yliopistotutkija Valtosen tehtävässä painottuvat erityisesti korkeatasoinen tutkimus ja 
tutkimushankkeiden johtaminen, mutta myös opetus, ohjaus ja opetuksen koordinointi. 
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 
tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 
käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 
ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 
poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 
vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 
tavoitteiden mukaisesti.  
 
Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävissä toimivat pätevöityvät 
pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun 
yliopistotutkijan työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli 
hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 
Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 
muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 
ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-
alueista. 
 
Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 
oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 
tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 
koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 
tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 
toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan 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. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopiston tehtävät täytetään 
lähtökohtaisesti noudattaen julkista hakumenettelyä kuitenkin siten, että tehtäviä täytettäessä 
noudatetaan tarkoituksenmukaista menettelyä. Yliopiston käyttöönottaman neliportaisen uramallin 
tavoitteena on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran 
vaiheesta toiseen.  

 
Laitoksen johtaja Ojala perustelee Valtosen ottamista yliopistotutkijan tehtävään 
toistaiseksi laitoksen henkilöstörakenteen kehittämisellä ja Valtosen vahvoilla 
tieteellisillä näytöillä. Valtonen on akatemiatutkija (SA), hänellä on merkittävä määrä 
julkaisuja ja vahvoja näyttöjä opetuksesta ja ohjauksesta. Hän on Yhteiskunnan historia 
-huippututkimusyksikön jäsen sekä laitoksen varajohtaja.  

 
Professori Ojala esittää, että ennen Valtosen ottamista tehtävään hänen ansioistaan 
pyydetään lausunto ulkopuoliselta arvioitsijalta. Arvioitsijaksi Ojala esittää professori 
Pauli Kettusta (Helsingin yliopisto). 

 
Asiantuntijoiden esteellisyydestä sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29§:iä. Jyväskylän 
yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13§:n mukaan dekaani valitsee asiantuntijat.  

 
Arvioitsijalle toimitetaan hakijan CV, julkaisuluettelo sekä arvioitaviksi liitetyt 
julkaisut. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti, FT Valtosen ansioiden, arvioitsijalausunnon ja 
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muiden esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö hän rehtorille dosentti, FT 
Valtosen ottamista tehtävään.  

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6§:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 
ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 
 

Laitoksen johtaja Jari Ojalan esitys ja dosentti, FT Heli Valtosen CV sekä 
julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 7 ja 8. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Keskustellaan dosentti, FT Heli Valtosen yliopistotutkijan 
tehtävän vakinaistamisesta neliportaisen tutkijauramallin 
mukaisesti. 

    2. Annetaan dekaanille valtuudet ryhtyä mainittuihin toimiin 
dosentti, FT Valtosen kelpoisuuden ja ansioiden 
arvioimiseksi asiantuntijamenettelyä käyttäen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Keskusteltiin. 
    2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
9. YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN (Mikkola) 
 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Epp Lauk esittää, että yliopistonlehtori, 
FT Leena Mikkolan tehtävä vakinaistettaisiin viestinnän yliopistonlehtorin nimikkeellä 
1.1.2015 alkaen toistaiseksi.  

 
FT Leena Mikkola on työskennellyt Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella 
vuodesta 1996 ollen jatkuvasti määräaikaisissa työsuhteissa, joita on jatkettu useita 
kertoja. Hän on ollut assistentin, amanuenssin, lehtorin, erikoistutkijan ja 
yliopistonlehtorin tehtävissä ja suoriutunut erittäin hyvin. FT Mikkola on hoitanut 
viestintätieteiden laitoksen pedagogisen johtajan tehtäviä kahdeksan vuotta ja 
varajohtajan tehtäviä seitsemän vuotta. Samalla hän on ollut tiedekunta- ja 
yliopistotason luottamustehtävissä muun muassa humanistisen tiedekunnan 
tiedekuntaneuvoston jäsenenä ja Jyväskylän yliopiston koulutusneuvoston jäsenenä. 

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28§:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva 
tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 
 
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.  
 
Johtosäännön 32§:n mukaan yliopistonlehtorin 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. 

 
Johtosäännön 34§: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, osallistua opetuksen 
kehittämistyöhön, 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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Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaisesti yliopistonlehtorin tehtävään 
toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee 
kuulla tiedekuntaneuvostoa. 

 
Laitoksen johtajan esitys ja yliopistonlehtori, FT Leena Mikkolan CV ovat liitteinä nro 
9 ja 10. 

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan yliopistonlehtori, FT Leena Mikkolan 

viestinnän yliopistonlehtorin tehtävän vakinaistamisesta 
1.1.2015 alkaen toistaiseksi.   

 
 PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 
 

 
10. YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN (Siitonen) 

 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Epp Lauk esittää, että yliopistonlehtori, 
FT Marko Siitosen tehtävä vakinaistettaisiin viestinnän yliopistonlehtorin nimikkeellä 
1.1.2015 alkaen toistaiseksi. 

 
FT Marko Siitosen yliopistoura alkoi vuonna 2000, jolloin hän aloitti 
tutkimusassistenttina Agorassa ns. Perheportaali-tutkimusprojektissa. Siitä lähtien hän 
on työskennellyt erilaisissa työtehtävissä Jyväskylän yliopistossa määräaikaisten 
työsopimusten puitteissa. Humanistisen tiedekunnan suunnittelijana hänen työtehtävänä 
oli tohtoreiden yrittäjyyskoulutuksen ja tiedekunnan tutkijakoulutuksen kehittäminen 
(2007–2008). Sen jälkeen hän jatkoi viestintätieteiden laitoksella puheviestinnän 
yliassistenttina (2008–2010), kulttuurienvälisen viestinnän yliopistonlehtorina (2010–
2012) ja hän on nykyään viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtori (2012, 2013, 
2014). FT Siitonen toimii viestintätieteiden laitoksen pedagogisena johtajana ja 
varajohtajana. 

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28§:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva 
tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 

 
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.  
 
Johtosäännön 32§:n mukaan yliopistonlehtorin 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. 

 
Johtosäännön 34§: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, osallistua opetuksen 
kehittämistyöhön, 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. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaisesti yliopistonlehtorin tehtävään 
toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee 
kuulla tiedekuntaneuvostoa. 
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Laitoksen johtajan esitys ja yliopistonlehtori, FT Marko Siitosen CV ja julkaisuluettelo 
ovat liitteinä nro 11 ja 12. 

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan yliopistonlehtori, FT Marko Siitosen 

viestinnän yliopistonlehtorin tehtävän vakinaistamisesta 
1.1.2015 alkaen toistaiseksi.   

 
 PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

 
 
11. TaT MARI MÄKIRANNAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 27.5.2014 
 

TaT Mari Mäkiranta on jättänyt 10.4.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin taidekasvatuksen, erityisesti visuaalisen kulttuurin tutkimuksen 
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 14 §: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 suomen kielen. 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 27.5.2014 taidekasvatuksen, erityisesti 

visuaalisen kulttuurin tutkimuksen dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Reijo Kupiaisen (Tampereen 
yliopisto) ja professori Anita Sepän (Taideyliopisto, Kuvataideakatemia) 
suostumuksensa mukaisesti. 
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 13. Molemmat asiantuntijat 
pitävät TaT Mari Mäkirantaa tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 

 
Dekaani on 11.9.2014 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 14.10.2014. TaT Mari 
Mäkirannan opetusnäytteen aihe oli Kerro kerro kuva – Representaation käsite 
visuaalisten aineistojen analyysissä. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 14. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
     2. Todetaan, että TaT Mari Mäkirannalla on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Myönnetään TaT Mari Mäkirannalle taidekasvatuksen, 

erityisesti visuaalisen kulttuurin tutkimuksen dosentin 
arvo. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Huhta, Erkkilä, Ihalainen ja Luukka 
totesivat TaT Mäkirannan tieteellisesti päteväksi 
haettavana olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 

12. PhD EOIN DEVEREUX’N HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 1.4.2014 
 

PhD Eoin Devereux on jättänyt 5.3.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti media-, diskurssin- ja 
fandom-tutkimuksen 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 14 §: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 
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hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. 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 1.4.2014 nykykulttuurin tutkimuksen, 

erityisesti media-, diskurssin- ja fandom-tutkimuksen dosentuuria tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Matt 
Hillsin (Aberystwyth University, UK) ja professori Kaarina Nikusen (Tampereen 
yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 15. Molemmat asiantuntijat 
pitävät PhD Eoin Devereux’tä tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 

 
  Dekaani on 3.9.2014 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 23.10.2014. PhD Eoin 
Devereux’n opetusnäytteen aihe oli Understanding Fandom. Opetusnäytteen pöytäkirja 
on liitteenä nro 16. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
     2. Todetaan, että PhD Eoin Devereux’llä on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Myönnetään PhD Eoin Devereux’lle nykykulttuurin 

tutkimuksen, erityisesti media-, diskurssin- ja fandom-
tutkimuksen dosentin arvo. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Huhta, Erkkilä, Ihalainen ja Luukka 
totesivat PhD Devereux’n tieteellisesti päteväksi 
haettavana olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 
13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Möttönen) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella 
lisensiaatintutkimukset tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden 
käsittelymenettelyn mukaan (2.3.1) 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. 

 
Professori Kalle Pajunen (Jyväskylän yliopisto) ja PhD Hannele Seeck (London School 
of Economics and Political Science) esittävät, että FM Tuomas Möttösen taloushistorian 
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lisensiaatintutkimus Suomalaiset itsenäisyyden ajan vuorineuvokset. Tutkimus 
vuorineuvosten koulutuksesta ja urakehityksestä hyväksyttäisiin. Tarkastajien lausunto 
on lähetetty FM Möttöselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 17). 

 
  Professori Juha-Antti Lambergin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 18.  
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
  
 
14.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Arjoranta, Karjalainen) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) 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 Raine Koskimaa ehdottaa, että YTM Jonne 
Arjorannan digitaalisen kulttuurin väitöskirjakäsikirjoituksen Real-Time Hermeneutics: 
Meaning-Making in Ludonarrative Digital Games esitarkastajina tulisivat toimimaan 
associate professor Espen Aarseth (Kööpenhaminan IT-yliopisto) ja PhD John Wrae 
Stanley (Fachhochschule Köln). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Raine 
Koskimaa. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Hannele Dufva ehdottaa, että FM Reetta Karjalaisen 
soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjakäsikirjoituksen Kielikäytänteet ja 
kieli-ideologiat saamen kielten arvon ja käytettävyyden rakentajina Skábmagovat-
elokuvafestivaaleilla esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Veli-Pekka Lehtola 
(Oulun yliopisto) ja professori Taru Nordlund (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Sari Pietikäinen.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
15. ESITARKASTUSMENETTELYN RAUKEAMINEN (Salomäenpää) 
 

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.  

 
FL Ilkka Salomäenpään taidekasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Taiteen merkitys ja 
mahdollisuudet julkisen palvelun Yleisradiossa esitarkastajiksi määrättiin 
tiedekuntaneuvostossa 25.2.2014 professori Erkki Sevänen (Itä-Suomen yliopisto) ja 
yliopistonlehtori, FT Kia Lindroos (Jyväskylän yliopisto) sekä dekaanin päätöksellä 
24.6.2014 dosentti Heikki Hellman (Tampereen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on 
toimitettu FL Ilkka Salomäenpäälle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 19, 20 ja 21).  
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Sevänen ehdottaa väittelyluvan myöntämistä, Lindroos ja Hellman puolestaan 
väittelyluvan epäämistä. Tutkintosäännön mukaan esitarkastusmenettely raukeaa, mikäli 
väittelijälle ei myönnetä lupaa väitöskirjakäsikirjoituksen julkiseen tarkastukseen. 
Väittelijä voi pyytää uutta esitarkastusta kun väitöskirjakäsikirjoitukseen on tehty 
esitarkastuslausunnoissa tarkoitettuja tai muita muutoksia ja työn ohjaaja puoltaa uutta 
esitarkastusmenettelyn käynnistämistä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Ei myönnetä lupaa väitöskirjatyön julkiseen tarkastukseen, 

jolloin esitarkastusmenettely raukeaa. 
 
  PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
   
16. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Pennanen, Tilma, Yang) 
 

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 27.8.2014 FM Henna-Riikka Pennasen yleisen historian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Progress of Mind and Morals: American conceptions about 
civilization in the context of late 19th century studies on China and Japan 
esitarkastajiksi dosentti Seija Jalaginin (Oulun yliopisto) ja professori Pekka Korhosen 
(Jyväskylän yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Pennaselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 22 ja 23).  
 
Dekaani hyväksyi 10.10.2014 MA Corinne Tilman suomen kielen 
väitöskirjakäsikirjoituksen Finnish. Foreign versus second language development 
esitarkastajiksi professori Alex Housenin (Vrije Universiteit Brussel) ja professori Jyrki 
Kalliokosken (Helsingin yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Tilmalle 
ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 24 ja 25).  
 
MA Corinne Tilma suorittaa tohtorin tutkinnon ns. kaksoistutkintona yhteisohjauksessa 
Groningenin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston välillä solmitun cotutelle-sopimuksen 
mukaisesti. 

 
Tiedekunta hyväksyi 22.4.2014 TaM, MA Jing Yangin taidehistorian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Benefit-oriented Socially Engaged Art: the Expansion of Art 
into Social Work esitarkastajiksi professori Qingsheng Zhun (Peking University) ja 
erikoistutkija, dosentti Sari Karttusen (Cupore). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu 
TaM, MA Jing Yangille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 26 ja 27).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
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17.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Kietäväinen-Sirén, Tilma) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) 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 Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Hanna 
Kietäväinen-Sirénin Suomen historian väitöskirjan Erityinen ystävyys. Miehen ja naisen 
välinen rakkaus uuden ajan alun Suomessa (n. 1650–1700) tarkastustilaisuus pidetään 
perjantaina 13.3.2015 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Anu 
Korhonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Kustaa H. J. Vilkuna. Lupa 
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
15.10.2014. 

Oppiaineen pääedustaja, professori Maisa Martin ehdottaa, että MA Corinne Tilman 
suomen kielen väitöskirjan The dynamics of foreign versus second language 
development in Finnish writing (nimi tarkentunut esitarkastuksen jälkeen) 
tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 28.11.2014 klo 12 salissa F205, ja että 
vastaväittäjänä toimii professori Alex Housen (Vrije Universiteit Brussel) ja kustoksena 
professori Maisa Martin. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.11.2014. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
18. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU  
 (Hemminki, Leino, Malinen) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat 
tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn 
mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet 
tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. 
 
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 Tiina Hemmingin Suomen historian väitöskirjan Vauraus, luotto, luottamus. 
Talonpoikien lainasuhteet Pohjanlahden molemmin puolin 1796 - 1830 hyväksyminen. 
FM Hemminki puolusti julkisesti väitöskirjaansa 1.10.2014. Vastaväittäjän lausunto on 
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toimitettu FM Hemmingille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 28).  
 
Professori Jari Ojalan kustoksen lausunto on liitteenä nro 29.  
 
Professori Kustaa H. J. Vilkunan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 30. 
 
FM Kaisa Leinon soveltavan kielitieteen väitöskirjan The relationship between ICT use 
and reading literacy. Focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies 
hyväksyminen. FM Leino puolusti julkisesti väitöskirjaansa 11.10.2014. Vastaväittäjän 
lausunto on toimitettu FM Leinolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liite nro 31).  
 
Professori Minna-Riitta Luukan kustoksen lausunto on liitteenä nro 32.  
 
Professori Ari Huhdan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 33. 
 
FM Antti Malisen Suomen historian väitöskirjan Perheet ahtaalla. Asuntopula ja siihen 
sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944 - 1948 
hyväksyminen. FM Malinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 18.10.2014. 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Maliselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 34).  
 
Professori Petri Karosen kustoksen lausunto on liitteenä nro 35.  
 
Professori Kustaa H. J. Vilkunan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 36. 

 
 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  

19. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN  
 (Hemminki, Leino, Malinen) 
  

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

 
  Tutkintoa ovat anoneet 

 
  FM (väit.) Tiina Hemminki (Suomen historia) 
   
  FM (väit.) Kaisa Leino (soveltava kielitiede) 
 
  FM (väit.) Antti Malinen (Suomen historia)    
 

PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.56. 
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Jyväskylässä 12. päivänä marraskuuta 2014 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, amanuenssi   Heli Niskanen 
 

 


