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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 
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vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä asialista tai, jollei sitä tarvitse 
laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. 

  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 20.2.2014. 
 
Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan yliopiston 
hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet 
muista jäsenistä on läsnä. Jyväskylän yliopiston 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 2/25.2.2014. 

  
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan pöytäkirjan tarkastaja. 

   
  PÄÄTÖS: Kokouksen 2/25.2.2014 pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin 

opiskelija Jani Tanskanen. 
 
 
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 
16 Filosofian lisensiaatin tutkinnon myöntäminen (Kuha) 

  
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
4.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
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5. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON SUOMEN HISTORI A, ERITYISESTI 

PITKÄN AIKAVÄLIN KULTTUURIHISTORIA  
 
  Vireille 25.2.2014 
 

Rehtori on 24.1.2014 tekemällään päätöksellä antanut luvan Suomen historian 
professorin tehtävän täyttämisen kutsusta haettavaksi julistamatta käyttäen 
asiantuntijamenettelyä. Professorin tehtävään esitetään kutsuttavaksi FT, dosentti 
Kustaa H. J. Vilkuna 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 
 
Suomen historian professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja 
etnologian laitokseen. Professuuri sijoittuu Suomen historian, erityisesti pitkän 
aikavälin kulttuurihistorian alalle. Professorin tehtävänä on edistää ja toteuttaa Suomen 
historian tutkimusta, hankkia ulkopuolista rahoitusta tutkimukseen, osallistua historian 
ja etnologian laitoksen tutkimuksen suunnitteluun, ohjata perus- ja jatko-opiskelijoita 
sekä opettaa historian pää- ja sivuaineopiskelijoita. 

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä 
professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana 
toimii dekaani.   

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä:  
dekaani Minna-Riitta Luukka, pj.  
laitoksen johtaja, professori Jari Ojala  
professori Pirjo Markkola 
hallintopäällikkö Raija Oikari, siht. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 
2). 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan tehtävään kutsuttavan 
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta.   

 
Kutsuttavaksi ehdotetusta asiantuntijoita pyydetään lausumaan, onko kutsuttavaksi esitetty 
asiantuntijoiden käsityksen mukaan kiistatta tehtävään kelpoinen. 
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita 
asiantuntijat professorin tehtävään otettaessa. 
 

Dekaani on 12.2.2014 tekemällään päätöksellä valinnut Suomen historian professuurin 
täyttöprosessiin asiantuntijoiksi professori Kimmo Katajalan (Itä-Suomen yliopisto) ja 
emeritusprofessori Jouko Vahtolan (Oulun yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

  
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 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. 
 

33§:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun 
tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään 
voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.  
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 27 §:n mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamisen kannalta, 
käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.  

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
ansiot, kokemus tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjausta, näytöt edustamansa tutkimusalan kansallisesta ja kansainvälisestä 
yhteistyöstä, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa, 
kansainvälinen tieteellinen työskentely, tieteelliset luottamustehtävät ja muu aktiivisuus 
tiedeyhteisön toiminnassa sekä kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. 

 
Jyväskylän yliopiston 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.  
  

Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä on valmistellut kirjallisen suunnitelman Suomen 
historian professorin tehtävän täyttämiseksi. Suunnitelma on liitteenä nro 1.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Keskustellaan Suomen historian professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta. 
 2. Todetaan asiantuntijat.   
 
PÄÄTÖS:   1. Keskusteltiin. 
  2. Todettiin. 

 
 
6. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON PUHEVIESTINTÄ 
 
   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. Yliopistopalvelut 
julisti tehtävän haettavaksi 20.8.2012. 
 
Puheviestinnän professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §: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 
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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 valitsi 11.2.2013 asiantuntijoiksi 
professori Ling Chenin (Hong Kong Baptist University) ja professori Howard Sypherin 
(Purdue University, Indiana) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Tiedekunta ei lukuisista yhteydenotoista huolimatta ole saanut toista 
asiantuntijalausuntoa. Täyttöprosessi on viivästynyt siinä määrin, että uusien 
asiantuntijoiden rekrytointi ei ole järkevää. Laitos on myös kyseisenä aikana 
täsmentänyt strategisia linjauksiaan alan kehityksen huomioon ottaen.  
 
Valmisteluryhmä päätti kokouksessaan 21.1.2014 esittää tiedekuntaneuvostolle 
hakuprosessin keskeyttämistä ja sen käynnistämistä uudelleen.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään rehtorille, että puheviestinnän professuurin 

täyttöprosessi keskeytetään ja käynnistetään uudelleen.   
 
PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
7. FT LEENA VALKEAPÄÄN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  Vireille 20.8.2013 
 

FT Leena Valkeapää on jättänyt 15.4.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 
että hänelle myönnettäisiin taidehistorian, erityisesti kulttuuriperinnön 
merkityksenannon 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 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 20.8.2013 taidehistorian, erityisesti 
kulttuuriperinnön merkityksenannon dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Maunu Häyrysen (Turun 
yliopisto) ja dosentti Renja Suominen-Kokkosen (Helsingin yliopisto). 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Leena Valkeapäätä tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani hyväksyi 10.1.2014 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 28.1.2014. FT Leena 
Valkeapään opetusnäytteen aihe oli Personifikaatio, muisto vai ennallistus – Suomen 
kansallispukujen merkityksiä. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 3. 

 
   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

2. Todetaan, että FT Leena Valkeapäällä on yliopistolain 
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

   3. Myönnetään FT Leena Valkeapäälle taidehistorian, 
erityisesti kulttuuriperinnön merkityksenannon dosentin 
arvo. 

 
PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Hanka, Huhta, Erkkilä, Markkola ja 
Luukka pitivät FT Leena Valkeapäätä tieteellisesti 
pätevänä taidehistorian, erityisesti kulttuuriperinnön 
merkityksenannon dosentuuriin. 

   2. Todettiin. 
   3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
  
8. PhD ANNA SOLININ HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMI SEKSI 
 
  Vireille 15.10.2013 
 

PhD Anna Solin on jättänyt 7.10.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin diskurssintutkimuksen, erityisesti genreanalyysin 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) 
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Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 
 
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 
Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava 
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 
 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.10.2013 diskurssintutkimuksen, erityisesti 
genreanalyysin dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi professori Jyrki Kalliokosken (Helsingin yliopisto) ja 
professori John Swalesin (Michiganin yliopisto, USA). 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 4. Molemmat asiantuntijat 
pitävät PhD Anna Solinia tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 

 
Dekaani on 3.2.2014 tekemällään päätöksellä vapauttanut PhD Anna Solinin 
opetusnäytteen pitämisestä. PhD Anna Solin on antanut opetusnäytteet maaliskuussa 
2009 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa diskurssintutkimuksen yliassistentuurin 
hakuprosessin yhteydessä ja toukokuussa 2011 Helsingin yliopiston nykykielten 
laitoksessa englantilaisen filologian yliopistonlehtorin hakuprosessin yhteydessä.  
Hänen molemmat opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin arvolauseella erinomainen. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
2. Todetaan, että PhD Anna Solinilla on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
   3. Myönnetään PhD Anna Solinille diskurssintutkimuksen, 

erityisesti genreanalyysin dosentin arvo. 
 
PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Hanka, Huhta, Erkkilä, Markkola ja 
Luukka pitivät PhD Anna Solinia tieteellisesti pätevänä 
diskurssintutkimuksen, erityisesti genreanalyysin 
dosentuuriin. 

   2. Todettiin. 
   3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 
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9. FT MARIA KELAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISE KSI 
 
  Vireille 15.10.2013 
 

FT Maria Kela on jättänyt 28.6.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin suomen kielen, erityisesti soveltavan kielentutkimuksen 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 sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava 
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.10.2013 suomen kielen, erityisesti 
soveltavan kielentutkimuksen dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Merja Koskelan (Vaasan 
yliopisto) ja professori Pirkko Muikku-Wernerin (Itä-Suomen yliopisto). 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 5. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Maria Kelaa tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani hyväksyi 11.2.2014 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 13.2.2014. FT Maria 
Kelan opetusnäytteen aihe oli Oppijankielen pitkittäisaineiston tutkimuksen 
menetelmistä. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 6. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

2. Todetaan, että FT Maria Kelalla on yliopistolain 
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
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   3. Myönnetään FT Maria Kelalle suomen kielen, erityisesti 
soveltavan kielentutkimuksen dosentin arvo. 

      
PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Hanka, Huhta, Erkkilä, Markkola ja 
Luukka pitivät FT Maria Kelaa tieteellisesti pätevänä 
suomen kielen, erityisesti soveltavan kielentutkimuksen 
dosentuuriin. 

   2. Todettiin. 
   3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
10. FT HENNA MAKKONEN-CRAIGIN HAKEMUS DOSENTIN ARVO N 

MYÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 25.2.2014 
 

FT Henna Makkonen-Craig on jättänyt 4.12.2013 humanistiselle tiedekunnalle 
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin suomen kielen, erityisesti tekstintutkimuksen 
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. 
 

Kielten laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että suomen kielen, erityisesti 
tekstintutkimuksen dosentuuri on tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi erikoistutkija, dosentti Vesa 
Heikkinen (Kotimaisten kielten keskus) ja 
yliopistonlehtori, dosentti Susanna Shore (Helsingin 
yliopisto). 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin. 
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11. FT TUULI LÄHDESMÄEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖN TÄMISEKSI 
 
  Vireille 25.2.2014 
 

FT Tuuli Lähdesmäki on jättänyt 24.1.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 
että hänelle myönnettäisiin taidehistorian, erityisesti taiteen ja kulttuurin 
merkityspolitiikan 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. 
 

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

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että taidehistorian, erityisesti taiteen ja 
kulttuurin merkityspolitiikan dosentuuri on tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti Tutta Palin (Turun 
yliopisto) ja yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko 
(Helsingin yliopisto). 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin. 
  
 
12. OPISKELIJAVALINNAT 2015 / HAKUKOHTEET JA OTETTA VIEN 

OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallitukselle 
esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. 

 
Yliopiston hallitus päättää vuoden 2015 opiskelijavalintojen hakukohteista ja otettavien 
opiskelijoiden määrästä kokouksessaan 2.4.2014. Rehtori päättänee yliopiston yleisistä 
valintaperusteista vuodelle 2015 helmikuun lopussa. Vuoden 2015 opiskelijavalinnoissa 
olisi mahdollista varata osa aloituspaikoista ns. ensikertalaisille eli hakijoille, jotka eivät 
ole ottaneet vastaan korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta syksyllä 2014 alkavasta 
koulutuksesta tai sen jälkeen eikä heillä ole Suomen koulutusjärjestelmässä  
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suoritettua korkeakoulututkintoa. Yleisten valintaperusteiden valmisteluvaiheessa on 
pidetty tarkoituksenmukaisena sitä, että ko. kiintiöitä ei toteuteta vuoden 2015 
opiskelijavalinnoissa. 
 
Aiempina vuosina käsitellessään yliopistoon otettavien opiskelijoiden määriä yliopiston 
hallitus on päättänyt opiskelijavalintaan liittyvistä ponsista, jotka on mainittu liitteessä. 
Yliopiston strategian mukaan yliopiston opettaja - opiskelija-lukusuhdetta parannetaan 
supistamalla uusien opiskelijoiden sisäänottoa 10 % vuoteen 2015 mennessä 
(perusvuosi 2010).  
 
Humanistisen tiedekunnan aloituspaikkojen määrät päävalinnoissa ja erillisvalinnoissa 
viime vuosina näkyvät liitteessä nro 7. Liitteessä on esitetty myös tiedekunnan 
tutkintotavoitteet. 
 
Tiedekunnan laitoksilta pyydettiin 20.1.2014 ehdotuksia vuoden 2015 
opiskelijavalintojen hakukohteiksi ja otettavien opiskelijoiden määriksi. Laitosten 
ehdotukset on koottu liitteen taulukkoon. Liitteessä on esitetty laitosten perusteluja sekä 
muita näkökohtia otettavien opiskelijoiden määristä tehtävää esitystä koskien. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  1. Esitetään  yliopiston  hallitukselle  tiedekuntaan  2015 

otettavien opiskelijoiden määriä seuraavasti: 
- päävalinnassa tiedekunnan hakukohteisiin otetaan 
liitteessä ehdotetut opiskelijamäärät 
- maisteriohjelmiin otetaan liitteessä ehdotetut 
opiskelijamäärät 
- maisteriopintoihin (maisteriohjelmien ulkopuolella) 
otetaan erillisvalinnoissa tiedekuntaan enintään 90 
opiskelijaa 
- kandidaatti- tai kandidaatti- ja maisteriopintoihin otetaan 
erillisvalinnoissa enintään 30 opiskelijaa 
- hungarologian maisteriopintoihin ei oteta opiskelijoita 

2. Todetaan, että maisteriopintojen erillisvalinnoissa 
tiedekunnan enimmäiskiintiön puitteissa noudatetaan 
pääsääntöisesti laitosten hakukohteittain ehdottamia 
määriä. 

 
PÄÄTÖS:   1. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
   2. Todettiin. 
 
 

13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTE LU (Kuha) 
 

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

 
  FT Samu Niskanen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Anneli Luhtala (Helsingin yliopisto) 

esittävät, että FM Miika Kuhan latinan kielen lisensiaatintutkimus Benintendi de 
Ravagnani, Chronica Venetiarum: editio, kommentaari ja johdanto hyväksyttäisiin. 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Outi Merisalo. Tarkastajien lausunto on 
lähetetty FM Kuhalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 

 
  Lehtori Raija Vainion ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 9.  
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
14.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Bovellan, Malinen, Salomäenpää, Sopo) 
 

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 Ari Huhta ehdottaa, että FM Eveliina Bovellanin 
soveltavan kielitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen Teachers’ beliefs about learning and 
language as reflected in their views of teaching materials for cntent and language 
integrated learning (CLIL) esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Heini-Marja 
Järvinen (Helsingin yliopisto) ja professori, PhD Francisco Lorenzo (Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tarja Nikula.  

Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Antti 
Malisen Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Perheet ahtaalla. Asuntopula ja 
siihen sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944 - 1948 
esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Marjaana Niemi (Tampereen yliopisto) ja 
dosentti Panu Pulma (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
professori Petri Karonen.  

Oppiaineen pääedustaja, professori Pauline von Bonsdorff ehdottaa, että FL Ilkka 
Salomäenpään taidekasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Taiteen merkitys ja 
mahdollisuudet julkisen palvelun Yleisradiossa esitarkastajina tulisivat toimimaan 
yliopistonlehtori, FT Kia Lindroos (Jyväskylän yliopisto) ja professori, YTT Erkki 
Sevänen (Itä-Suomen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Pauline 
von Bonsdorff.  

Oppiaineen pääedustaja, professori Annika Waenerberg ehdottaa, että FL Elina Sopon 
taidehistorian väitöskirjakäsikirjoituksen Whose memory in Finland shall not pass 
away. Observations on the Russian history of collecting in the Reform period of 
Alexander II and its effect on collecting in the Grand Duchy of Finland esitarkastajina 
tulisivat toimimaan dosentti, FT Susanna Pettersson (Finnish Institute in London) ja 
dosentti, VTT Kristiina Kalleinen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Heikki Hanka.  
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

15. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU  
 (Häkkinen, Ihanainen-Rokio, Laaksonen, Ockenström) 
 

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 Teemu Häkkisen yleisen historian väitöskirjan The Royal Prerogative Redefined. 
Parliamentary Debate on the Role of the British Parliament in Large-scale Military 
Deployments, 1982 - 2003 hyväksyminen. FM Häkkinen puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 1.2.2014. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Häkkiselle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10).  
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Pasi Ihalaisen lausunto on liitteenä nro 11.  

 
Professori Jari Ojalan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 12. 
 
FM Outi Ihanainen-Rokion yhteisöviestinnän väitöskirjan Value of the Balanced 
Scorecard for Organizational Communication in Knowledge-Intensive Firms 
hyväksyminen. FM Ihanainen-Rokio puolusti julkisesti väitöskirjaansa 18.1.2014. 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Ihanainen-Rokiolle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13).  
 
Tilaisuuden kustoksen, professori emeritus Jaakko Lehtosen lausunto on liitteenä nro 
14.  

 
Professori Marita Vosin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 15. 
 
FM, YTM Vilja Laaksosen puheviestinnän väitöskirjan Lasten vertaissuhdetaidot ja 
kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä hyväksyminen. FM, YTM Laaksonen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 25.1.2014. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM, YTM 
Laaksoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16).  
 
Tilaisuuden kustoksen, dosentti Maili Pörhölän lausunto on liitteenä nro 17.  

 
Professori Maarit Valon ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 18. 
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FL Lauri Ockenströmin taidehistorian väitöskirjan Talismaaneja, tulenliekkejä ja 
taivaallisen heijasteita. Marsilio Ficinon kuvamagian taustat ja hermeettinen perintö 

hyväksyminen. FL Ockenström puolusti julkisesti väitöskirjaansa 1.2.2014. 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Ockenströmille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19).  
 
Tilaisuuden kustoksen, professori Annika Waenerbergin lausunto on liitteenä nro 20.  

 
Professori Heikki Hangan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 21. 

 
 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
   

16. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Kuha) 
 

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

  Tutkintoa on anonut 
 
  FM Miika Kuha (latinan kieli) 
 
  PÄÄTÖS:    Myönnettiin. 
 
  
17. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN  
 (Ihanainen-Rokio, Laaksonen, Ockenström) 
  

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

 
  Tutkintoa on anonut 
   
  FM (väit.) Outi Ihanainen-Rokio (yhteisöviestintä) 
 
  FM (väit.) Vilja Laaksonen (puheviestintä) 
 
  FL (väit.) Lauri Ockenström (taidehistoria) 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.24. 
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Jyväskylässä 25. päivänä helmikuuta 2014 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opiskelija  Jani Tanskanen  


