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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 27.3.2014. 

 
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. 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. 
 
Lisäasia: 
15 Väitöstilaisuudesta päättäminen (Hämeenaho) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.   

 
 
3.  TIEDOKSI    

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

  
4. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, ETNOLOGIA 
 
  Vireille 18.9.2012 
    

Rehtori hyväksyi 9.11.2012 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen etnologian 
professorin tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman rehtorin 
päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma oli 
tiedekuntaneuvoston kokouksen 6/11.6.2013 asialistan liitteenä nro 1. 
 
Etnologian professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja 
etnologian laitokseen. 
 
Etnologian professorin tehtävää hakivat 28.1.2013 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Fingerroos, Outi, FT, dos. 
Jouhki, Jukka, FT, dos. 
Kaartinen, Timo, PhD 
Kamppinen, Matti, FT, dos. 
Karjalainen, Mira, FT 
Kõresaar, Ene, PhD 
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Martikainen, Tuomas, FT 
Olsson, Pia, FT, dos. 
Pietilä, Tuulikki, FT, dos. 
Pöysä, Jyrki, FT, dos. 
Saarikoski, Helena, FT, dos. 
Salmi-Niklander, Kirsti, FT, dos. 
Siivonen, Leena, FT, dos. 
Tenhunen, Sirpa, FT 
Teppo, Annika, FT 
Toivanen, Reetta, Dr.Phil. 
Wilce, James, PhD  

 
Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 27 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamisen kannalta, 
käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Etnologian professorin tehtävään ei vaadita 
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.  
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan professorin tehtävään otettavalta henkilöltä 
edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa 
yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja työsuhteen 
alkaessa. Edellytys koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi työsuhteeseen 
valittuja.  

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Ojala, Stark ja Oikari, siht.) 
valmisteli asiantuntijavalinnan. Dekaani valitsi 3.6.2013 seuraavat asiantuntijat, 
professori Lena Gerholm (Tukholman yliopisto), professori Sarah Green (Helsingin 
yliopisto) ja professori Anna-Maria Åström (Åbo Akademi), suostumuksensa 
mukaisesti. 
 
Dekaanin päätös 22.4.2013 asiantuntijamenettelystä oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 
6/11.6.2013 asialistan liitteenä nro 2. 
 
Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta tehtävään. Lausunnot 
ovat liitteenä nro 1. 
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Yliopistoista annetun 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. Etnologian professorin tehtävässä opetuskielenä on suomi. Eduksi katsotaan 
hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.  

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava 
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.  

 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin 
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. 

 

Opetusnäyte- ja haastattelutilaisuus järjestettiin 6.3.2014. Dekaani valitsi opetusnäytettä 
antamaan FT, dos. Outi Fingerroosin ja PhD Timo Kaartisen. 
  
PhD Timo Kaartinen on 26.2.2014 kirjallisesti ilmoittanut vetävänsä pois hakemuksensa 
professorin tehtävän hausta. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaisesti hakijoiden ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi 
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.  
 

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 3.  
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti professorin tehtävään 
ottamisesta toistaiseksi tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista 
tehtävään tulisi ottaa.  

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

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti hakijoilla on mahdollisuus 
esittää kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä tiedekuntaneuvoston esityksestä 14 päivän 
kuluessa. Tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä. Rehtori voi tarvittaessa 
tehdä haastatteluja ja hankkia muuta lisäselvitystä.  

 
  Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202). 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot.  

2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutulla hakijalla 
on Jyväskylän yliopiston johtosäännön 27 §:n edellyttämä 
opetustaito. 

3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dos. Outi 
Fingerroos otetaan professorin tehtävään, etnologia, 
1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 

4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 15.4.2014 
mennessä. 

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
     2. Todettiin. 
     3. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
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     4. Todettiin. 
 
 
5. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, YLEINEN HISTORIA  
 
  Vireille 1.4.2014 
 

Yleisen historian professorin tehtävä on sijoitettu historian ja etnologian laitokseen. 
Osa-aikainen (10 %) tehtävä on määräaikainen ja täytetään ajalle 1.9.2014–31.8.2017. 
Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke Wartime Visions of the 
future (1.9.2013–31.8.2017). Hankkeen johtajana toimii FT, dos. Tiina Kinnunen. 
Tehtävä esitetään täytettäväksi kutsusta asiantuntijamenettelyä käyttäen. Professorin 
tehtävään esitetään kutsuttavaksi FT, dos. Tiina Kinnunen. 
 
Yleisen historian professuuri sijoittuu ajallisesti uusimpaan aikaan sekä lähihistoriaan 
(ajanjakso noin vuodesta 1750 nykypäivään). Opetus- ja tutkimustoiminta suuntautuu 
pääasiassa aate-, kulttuuri- ja poliittiseen historiaan. 

 
Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta silloin, kun 
tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään 
voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.  

 
Kutsumismenettelyä käytettäessä tulee olla ilmeistä, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja 
sopivampaa henkilöä. (Rehtorin päätös henkilöstön ottamisesta ja eräistä muista toimivaltaansa 
kuuluvista asioista sekä siihen liittyvät liitteet 8.2.2011). 

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 27 § 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.  
 
Yliopistoista annetun 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.  Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.  
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FT Tiina Kinnusen CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä nro 4 sekä aiemmat 
asiantuntijalausunnot liitteenä nro 5. 
 
Dekaanin esitys yleisen historian professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 6. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista tiedekuntaneuvostoa (rehtorin 
päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 2). 

  
   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että yleisen historian professuurin haussa 2013 

saadut lausunnot ovat sopivat FT, dos. Tiina Kinnusen 
pätevyyden arvioimiseksi yleisen historian professuurin 
(osa-aikainen 10 %) täyttämiseksi kutsusta asiantuntija-
menettelyä käyttäen ajalle 1.9.2014–31.8.2017. 

      2. Todetaan, että FT Tiina Kinnusen ansiot ja kelpoisuus 
ovat riittävät yleisen historian professuuriin. 

      3. Keskustellaan yleisen historian professuurin täyttämiseen 
kuuluvista asioista. 

      4. Esitetään rehtorille, että FT, dos. Tiina Kinnunen otetaan 
professorin tehtävään, yleinen historia (osa-aikainen 10 
%), ajalle 1.9.2014–31.8.2017. 

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Todettiin. 
   3. Keskusteltiin. 
   4. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
6. LEHTORI-NIMIKKEEN MUUTTAMINEN YLIOPISTONLEHTORI- NIMIKKEEKSI  
 

Kielten laitos esittää, että viiden lehtorin nimikkeet muutettaisiin yliopistonlehtoreiksi. 
Nimikkeiden muuttaminen on tarkoituksenmukainen laitoksen henkilöstörakenteen 
tasapainottamiseksi. Tällä hetkellä laitoksessa työskentelee vielä 14 lehtoria. Heidän 
työtehtävänsä ovat jo vuosien ajan jakautuneet joko yliopistonopettajalle tai 
yliopistonlehtorille tyypillisiin tehtäviin. Ensin mainituissa on pääasiassa opetustehtäviä 
ja jälkimmäisissä on sekä opetus- että tutkimustehtäviä. Viidellä lehtorilla tehtävät ovat 
tyypillisiä yliopistonlehtorin tehtäviä. Heitä ovat FT Jean-Michel Kalmbach, FT Anne 
Pitkänen-Huhta, FT Minna Suni, FT Natalia Turunen ja FT Raija Vainio. Henkilöiden 
kanssa on keskusteltu asiasta. 
 
Dekaanin esitykset ovat liitteenä nro 7. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään rehtorille, että lehtorien FT Jean-Michel Kalmbach, 

FT Anne Pitkänen-Huhta, FT Minna Suni, FT Natalia 
Turunen ja FT Raija Vainio nimikkeet muutetaan 
yliopistonlehtoreiksi. 

 
PÄÄTÖS:  1. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

2. Kirjattiin tiedoksi, että professori Ari Huhta ei osallistunut 
asian käsittelyyn. 
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7. FT SOFIA KOTILAISEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  Vireille 10.12.2013 
 

FT Sofia Kotilainen on jättänyt 1.11.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin Suomen historian, erityisesti perhehistorian 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 10.12.2013 Suomen historian, erityisesti 
perhehistorian dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja 
valitsi asiantuntijoiksi professori Tapio Hämysen (Itä-Suomen yliopisto) ja 
yliopistonlehtori, FT Panu Pulman (Helsingin yliopisto) suostumuksensa mukaisesti.  
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 8. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Sofia Kotilaista tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani on 26.3.2014 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Sofia Kotilaisen 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Kotilainen on antanut opetusnäytteen 14.4.2011 
Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa historian yliopistotutkijan tehtävän 
hakuprosessin yhteydessä arvosanalla erinomainen.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
2. Todetaan, että FT Sofia Kotilaisella on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
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   3. Myönnetään FT Sofia Kotilaiselle Suomen historian, 
erityisesti perhehistorian dosentin arvo. 

      
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Keskinen, Huhta, Erkkilä, Stark ja 
Luukka pitivät FT Sofia Kotilaista tieteellisesti pätevänä 
haettavana olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin.  
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
8. FT SUSANNA NIIRASEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI  
 
  Vireille 10.12.2013 
 

FT Susanna Niiranen on jättänyt 29.11.2013 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 
että hänelle myönnettäisiin yleisen historian, erityisesti kulttuurihistorian 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 10.12.2013 yleisen historian, erityisesti 
kulttuurihistorian dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi professori Marjo Kaartisen (Turun yliopisto) ja dosentti Anu 
Korhosen (Helsingin yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 9. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Susanna Niirasta tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani hyväksyi 24.2.2014 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 17.3.2014. FT Susanna 
Niirasen opetusnäytteen aihe oli Mielenhäiriöt ja niiden hoito keskiajalla. 
Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 10. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
2. Todetaan, että FT Susanna Niirasella on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
   3. Myönnetään FT Susanna Niiraselle yleisen historian, 

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

Salokangas, Merisalo, Keskinen, Huhta, Erkkilä, Stark ja 
Luukka pitivät FT Susanna Niirasta tieteellisesti pätevänä 
haettavana olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 
 
9. FT ANNE PITKÄNEN-HUHDAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON 

MYÖNTÄMISEKSI  
 
  Vireille 10.12.2013 
 

FT Anne Pitkänen-Huhta on jättänyt 8.11.2013 humanistiselle tiedekunnalle 
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin kielen käytön ja oppimisen käytänteet, 
erityisesti tekstitaitotutkimuksen 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 10.12.2013 kielen käytön ja oppimisen 
käytänteet, erityisesti tekstitaitotutkimuksen dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori David Bartonin 
(Lancaster University, UK) ja professori Sanna-Kaisa Tanskasen (Helsingin yliopisto) 
suostumuksensa mukaisesti. 

  
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 11. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Anne Pitkänen-Huhtaa tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan 
dosentuuriin. 
 
Dekaani on 7.3.2014 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Anne Pitkänen-Huhdan 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Pitkänen-Huhta on antanut opetusnäytteen Jyväskylän 
yliopiston humanistisessa tiedekunnassa englannin kielen professuuria varten vuonna 
2007 arvosanalla erinomainen.  Hän on toiminut lehtorina vuodesta 2004 ja professorina 
vuosina 2007–2013. Hänen tehtäviinsä on kuulunut opetusta monipuolisesti ja kaikilla 
tasoilla perusopinnoista jatkokoulutukseen. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
2. Todetaan, että FT Anne Pitkänen-Huhdalla on 

yliopistolain (558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
   3. Myönnetään FT Anne Pitkänen-Huhdalle kielen käytön ja 

oppimisen käytänteet, erityisesti tekstitaitotutkimuksen 
dosentin arvo. 

      
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Keskinen, Erkkilä, Stark ja Luukka 
pitivät FT Anne Pitkänen-Huhtaa tieteellisesti pätevänä 
haettavana olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 
    4.  Kirjattiin tiedoksi, että professori Ari Huhta ei osallistunut 

asian käsittelyyn.  
 
  
10. PhD EOIN DEVEREUX’N HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖN TÄMISEKSI 
 
  Vireille 1.4.2014 
 

PhD Eoin Devereux on jättänyt 5.3.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin nykykulttuurin, 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.   
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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 laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että nykykulttuurin, erityisesti media-, 
diskurssin- ja fandom-tutkimuksen dosentuuri on 
tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Matt Hills 
(Aberystwyth University, UK) ja professori Kaarina 
Nikunen (Tampereen yliopisto). 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin.  
 
 
11. FT PIIA EINOSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMI SEKSI 
 
  Vireille 1.4.2014 
 

FT Piia Einonen on jättänyt 25.3.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin Suomen historian, erityisesti kaupunkihistorian 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. 
 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena. 
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  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että Suomen historian, erityisesti 
kaupunkihistorian dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Jason Lavery 
(Oklahoma State University) ja dosentti Mika Kallioinen 
(Turun yliopisto). 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin.  
    2. Valittiin. 
  
 
12. OPETUSSUUNNITELMAT 2012–2015 / MUUTOKSET LUKUVUODELLE 2014–2015 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää 
opetussuunnitelmista. Tutkintosäännön mukaan (12 §) tiedekunnat julkaisevat opetussuunnitelmat 
maaliskuun loppuun mennessä. Edelleen tutkintosäännön mukaan opetussuunnitelmat ovat 
kerrallaan voimassa vähintään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassaoloaika ole poikkeuksellisista 
syistä välttämätön. 

 
Humanistisen tiedekunnan opetussuunnitelmat kolmivuotiskaudelle 2012–2015 on 
hyväksytty 17.4.2012. Opetussuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. 
Lukuvuodeksi 2014–2015 laitoksilta on ehdotettu muutoksia seuraaviin 
opetussuunnitelmiin: 

  
 Kielten laitoksen oppiaineiden opetussuunnitelmat 

- suomen, ruotsin ja englannin kielen opetussuunnitelmissa muutoksia 
suoritustavoissa, suositusajoituksissa sekä opintojakson nimessä ja kaksi uutta 
opintojaksoa 

- japanin kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma (30 op) 
 
Musiikkitieteen opetussuunnitelma 
- uusi opintojakso sekä muutoksia kirjallisuuteen 
 
Music, Mind and Technology -maisteriohjelman uusittu opetussuunnitelma 

 
 Music Therapy -maisteriohjelman uusittu opetussuunnitelma 
 
 Viestintätieteiden laitoksen oppiaineiden opetussuunnitelmat 

- viestinnän ja median, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän 
opetussuunnitelmat 

� muutoksia kirjallisuuteen, opintojakson nimeen, laajuuteen, 
arviointiin, suositusajoitukseen sekä vaadittaviin edeltäviin opintoihin 

� lisätään ja poistetaan muutamia opintojaksoja 
- Intercultural Communication -maisteriohjelman uusittu opetussuunnitelma 

� digitaalisen kulttuurin maisteriohjelman kanssa toteutetun yhteistyön 
päättymisestä aiheutuvia muutoksia 

 
Music, Mind and Technology -maisteriohjelman sekä Music Therapy -maisteriohjelman 
opetussuunnitelmat on tarkoituksenmukaista vahvista laitoksen ehdotuksen mukaisesti 
lukuvuosiksi 2014–2016, jolloin 2014 syksyllä aloittavat opiskelijat opiskelevat 
tutkintonsa kyseisen opetussuunnitelman mukaisesti. 
 
Edellä mainitut muutokset tai muutetut opetussuunnitelmat ovat liitteessä nro 12.  
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PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään Music, Mind and Technology -maisteri-

ohjelman sekä Music Therapy -maisteriohjelman 
opetussuunnitelmat liitteen mukaisesti lukuvuosiksi 2014–
2016 ja muut opetussuunnitelmat lukuvuodeksi 2014–2015. 

 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin pienin muutoksin. 

 
 
13.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Kontturi, Mäki-Petäjä, Uotila) 
 

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 FM Katja Kontturin 
nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Ankkalinna – portti kahden 
maailman välillä. Don Rosan Disney-sarjakuvat postmoderneina fantasiasarjakuvina 
esitarkastajina tulisivat toimimaan yliopistonlehtori, FT Merja Polvinen (Helsingin 
yliopisto) ja FT Karin Kukkonen (Turun yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
yliopistotutkija Urpo Kovala.  

Oppiaineen pääedustaja, professori Pauline von Bonsdorff ehdottaa, että FM Kaisa 
Mäki-Petäjän taidekasvatuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Aesthetic engagement in 
museums exhibitions esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Yuriko Saito (Rhode 
Island School of Design) ja dosentti Anne Aurasmaa. Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Pauline von Bonsdorff.  

Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Merja 
Uotilan Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Käsityöläinen kyläyhteisönsä 
jäsenenä. Prosopografinen analyysi Hollolan käsityöläisistä 1810 - 1840 esitarkastajina 
tulisivat toimimaan professori Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto) ja dosentti Antti 
Häkkinen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Jari 
Ojala.  

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

14. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Hytönen, Hämeenaho, Karvala, Westinen) 
 

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 28.1.2014 FM Kirsi-Maria Hytösen etnologian 
väitöskirjakäsikirjoituksen ”Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten muistelukerrontaa 
palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana esitarkastajiksi 
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professori emerita Kaija Heikkisen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori Kari Teräksen 
(Tampereen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Hytöselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 
 
Tiedekunta hyväksyi 10.12.2013 FM Pilvi Hämeenahon etnologian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Lapsiperheiden arki ja palvelujen käyttö keskisuomalaisella 
maaseudulla esitarkastajiksi professori Laura Assmuthin (Itä-Suomen yliopisto) ja 
professori emeritus Seppo Knuuttilan (Itä-Suomen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot 
on toimitettu FM Hämeenaholle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 15 ja 16). 
 
Tiedekunta hyväksyi 10.12.2013 FL Kreeta Karvalan journalistiikan 
väitöskirjakäsikirjoituksen Kaaoksen kesyttäjät. Uutismediat nettimurroksessa 2006 - 
2012 esitarkastajiksi yliopistotutkija, YTT Heikki Heikkilän (Tampereen yliopisto) ja 
yhteisötuottaja, FT Erkki Hujasen (Kaleva). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL 
Karvalalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 18). 
 
Dekaani hyväksyi 10.2.2014 FM Elina Westisen englannin kielen 
väitöskirjakäsikirjoituksen Construction of authenticity: Resources, scales and 
polycentricity in Finnish hip hop esitarkastajiksi Associate Professor, Ph.D Christina 
Higginsin (University of Hawai’i at Manoa), professori Alastair Pennycookin 
(University of Technology, Sydney) ja dosentti, FT Antti-Ville Kärjän (Suomen Jazz & 
Pop arkisto) .  Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Westiselle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 19, 20 ja 21).  
 
FM Elina Westinen suorittaa tohtorin tutkinnon ns. kaksoistutkintona yhteisohjauksessa 
Tillburgin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston välillä solmitun cotutelle-sopimuksen 
mukaisesti, mistä syystä hänen väitöskirjalleen on määrätty kolme esitarkastajaa. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
15. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Hytönen, Hämeenaho, Karvala, Westinen) 
 

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 Laura Stark ehdottaa, että FM Kirsi-Maria Hytösen 
etnologian väitöskirjan ”Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten muistelukerrontaa 
palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana tarkastustilaisuus 
pidetään perjantaina 13.6.2014 klo 12 salissa M103, ja että vastaväittäjänä toimii 
professori emerita Kaija Heikkinen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori 
Pirjo Korkiakangas. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 1.4.2014. 
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Oppiaineen pääedustaja, professori Laura Stark ehdottaa, että FM Pilvi Hämeenahon 
etnologian väitöskirjan ”Hyvinvoinnin verkostot maaseudulla asuvien äitien arjessa. 
Etnologinen tutkimus palvelujen käytöstä ja hyvän arjen rakentumisesta” 
tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 6.6.2014 klo 12 salissa L303, ja että 
vastaväittäjänä toimii professori emeritus Seppo Knuuttila (Itä-Suomen yliopisto) ja 
kustoksena professori Laura Stark. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 1.4.2014. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Raimo Salokangas ehdottaa, että FL Kreeta 
Karvalan journalistiikan väitöskirjan Kaaoksen kesyttäjät. Uutismediat 
nettimurroksessa 2006 - 2012 tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 14.6.2014 klo 12 
salissa A103, ja että vastaväittäjänä toimii yliopistotutkija, YTT Heikki Heikkilä 
(Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Raimo Salokangas. Lupa väitöskirjan 
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 1.4.2014. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Paula Kalaja ehdottaa, että FM Elina Westisen 
englannin kielen väitöskirjan Construction of authenticity: Resources, scales and 
polycentricity in Finnish hip hop tarkastustilaisuus pidetään sunnuntaina 15.6.2014 klo 
12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii professori Alastair Pennycook (University 
of Technology Sydney) ja kustoksena professori Sirpa Leppänen. Lupa väitöskirjan 
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 1.4.2014. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13. 
 
 
 
 

Jyväskylässä 1. päivänä huhtikuuta 2014 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 


