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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 22.5.2014. 
 
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. 
 
Lisäys asiaan: 
12 Esitarkastajien määrääminen (Hemminki, Korpela, Nevalainen) 
 
Uusi asia: 
15 Filosofian lisensiaatin tutkinnon myöntäminen (Back-Seemer) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 

4. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, SUOMEN HISTORIA  
 
  Vireille 25.2.2014 
 

Rehtori on antanut 24.1.2014 tekemällään päätöksellä 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. Rehtori on hyväksynyt 10.3.2014 
tekemällään päätöksellä kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 
(8.2.2011) liitteen 2 mukaisesti. Suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 
2/25.2.2014 asialistan liitteenä nro 1. 
 
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. 
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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.  
 
Kutsumismenettelyä käytettäessä tulee olla ilmeistä, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja 
sopivampaa henkilöä (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa  sekä siihen sisältyvät liitteet 8.2.2011). 

 
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.  
 
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.  

 
Kutsuttavaksi ehdotetusta asiantuntijoita pyydetään lausumaan, onko kutsuttavaksi esitetty 
asiantuntijoiden käsityksen mukaan kiistatta tehtävään kelpoinen. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Luukka, pj., Ojala, Markkola ja Oikari, siht.) 
valmisteli asiantuntijavalinnan. Dekaani valitsi 12.2.2014 asiantuntijoiksi professori 
Kimmo Katajalan (Itä-Suomen yliopisto) ja emeritusprofessori Jouko Vahtolan (Oulun 
yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa hakijan kelpoisuudesta tehtävään. Lausunnot 
ovat liitteenä nro 1. 

 
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. Suomen historian professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja 
tarvittaessa ruotsi tai englanti. Eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englanninkielellä. Yliopisto 
voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.  
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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. 

 

Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 16.5.2014. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on 
liitteenä nro 2. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaisesti hakijan ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, esittääkö se kelpoiseksi todetun 
kutsuttavan henkilön valitsemista tehtävään. 
 

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä kutsusta on liitteenä nro 3.  
 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot. 
   2. Todetaan, että FT Vilkunalla on Jyväskylän yliopiston 

johtosäännön 27 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dosentti Kustaa 

H.J. Vilkuna otettaisiin professorin tehtävään, Suomen 
historia, 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 

  
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
     2. Todettiin. 
     3. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
5. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, SUOMEN KIELI  
 
  Vireille 27.5.2014 

 
Rehtori on antanut 6.5.2014 tekemällään päätöksellä luvan suomen kielen professorin 
tehtävän täyttämisen kutsusta siten, että tehtävän täytössä voidaan hyödyntää vuosina 
2012 ja 2013 vastaavan sisältöisten professuurien täytöissä saatuja 
asiantuntijalausuntoja. Tehtävä on määräaikainen ja täytetään ajalle 1.8.2014–
31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus (Luukka). Professorin tehtävään 
esitetään kutsuttavaksi FT, dosentti Anne Mäntynen. 
 
Suomen kielen professorin tehtävä on sijoitettu kielten laitokseen. Professuuri 
vankentaa oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen asiantuntijuutta erityisesti tekstitaitojen, 
diskurssintutkimuksen ja äidinkielen oppimisen alueilla. Professorin tehtäviin kuuluu 
myös laitoksen oppiaineita yhdistävän tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen 
sopusoinnussa laitoksen ja Jyväskylän yliopiston strategisten linjausten kanssa sekä 
osallistuminen laitoksen hallintoon. 
 

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.  
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Kutsumismenettelyä käytettäessä tulee olla ilmeistä, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja 
sopivampaa henkilöä (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa  sekä siihen sisältyvät 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.  Suomen kielen professorin tehtävässä pääasiallinen opetuskieli on suomi ja 
tarvittaessa englanti. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista.  
 

Dekaani on myöntänyt 29.4.2014 FT Mäntyselle vapautuksen opetusnäytteen 
pitämisestä. 
 
FT Mäntysen CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä nro 4 sekä vuosien 2012 ja 2013 
asiantuntijalausunnot liitteinä nro 5 ja nro 6. 
 
Dekaanin esitys suomen kielen professorin tehtävän täyttämisestä kutsusta ajalle 
1.8.2014–31.12.2017 on liitteenä nro 7. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 1 mukaan professorin tehtävä täytetään 
vähintään 2 vuodeksi dekaanin esityksestä. Ennen esitystään rehtorille dekaani kuulee 
tiedekuntaneuvostoa siitä, onko perusteltua valita kutsuttavaksi ehdotettu tehtävään.  

 
   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että vuosien 2012 ja 2013 vastaavan sisältöisten 

professuurien täytössä saadut asiantuntijalausunnot sopivat 
FT, dosentti Anne Mäntysen pätevyyden arvioimiseksi 
suomen kielen professuurin täyttämiseksi kutsusta ajalle 
1.8.2014–31.12.2017. 

      2. Todetaan, että FT Mäntysen ansiot ja kelpoisuus ovat 
riittävät suomen kielen professuuriin. 

      3. Keskustellaan suomen kielen professuurin täyttämisestä 
kutsumismenettelyä käyttäen. 

       
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Todettiin. 
   3. Keskusteltiin. 
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6. FT TUULI LÄHDESMÄEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  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. 
 
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 25.2.2014 taidehistorian, erityisesti taiteen ja 

kulttuurin merkityspolitiikan dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Tutta Palinin (Turun yliopisto) 
ja yliopistonlehtori, dosentti Maaria Lingon (Helsingin yliopisto) suostumuksensa 
mukaisesti. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 8. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Tuuli Lähdesmäkeä tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani on myöntänyt 12.5.2014 FT Lähdesmäelle vapautuksen opetusnäytteen 
pitämisestä. Lähdesmäki on antanut 10.11.2011 opetusnäytteen Jyväskylän yliopiston 
taidehistorian yliopistotutkijan tehtävän haun yhteydessä. Hänen opetusnäytteensä 
arvioitiin arvolauseella hyvä. 
  

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
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     2. Todetaan, että FT Tuuli Lähdesmäellä on yliopistolain 
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Myönnetään FT Tuuli Lähdesmäelle taidehistorian, 
erityisesti taiteen ja kulttuurin merkityspolitiikan dosentin 
arvo. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Keskinen, Erkkilä ja Luukka pitivät 
FT Tuuli Lähdesmäkeä tieteellisesti pätevänä haettavana 
olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
7. FT HENNA MAKKONEN-CRAIGIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON  

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. 
 
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. 
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 25.2.2014 suomen kielen, erityisesti 
tekstintutkimuksen dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi erikoistutkija, dosentti Vesa Heikkisen 
(Kotimaisten kielten keskus) ja yliopistonlehtori, dosentti Susanna Shoren (Helsingin 
yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 9. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Henna Makkonen-Craigia tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan 
dosentuuriin. 
 
Dekaani on myöntänyt 12.5.2014 FT Makkonen-Craigille vapautuksen opetusnäytteen 
pitämisestä. Hän on antanut opetusnäytteen viimeksi helmikuussa 2014 Tampereen 
yliopistossa suomen kielen yliopistonlehtorin tehtävän haussa. Opetusansiot arvioitiin 
kokonaisuudessaan arvosanalla erinomainen ja opetusnäyte arvosanalla hyvä.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
     2. Todetaan, että FT Henna Makkonen-Craigilla on 

yliopistolain (558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Myönnetään FT Henna Makkonen-Craigille suomen 

kielen, erityisesti tekstintutkimuksen dosentin arvo. 
 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Merisalo, Keskinen, Erkkilä ja Luukka pitivät 
FT Henna Makkonen-Craigia tieteellisesti pätevänä 
haettavana olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  
8. FT RISTO NIEMI-PYNTTÄRIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON 

MYÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 27.5.2014 
 

FT Risto Niemi-Pynttäri on jättänyt 6.3.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 
että hänelle myönnettäisiin kirjoittamisen, erityisesti verkkokirjoittamisen 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 
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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 kirjoittamisen, erityisesti 
verkkokirjoittamisen dosentuuri on tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Tere Vadén (Aalto-
yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) ja 
dosentti Teemu Ikonen (Tampereen yliopisto) 
suostumuksensa mukaisesti. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
9. TaT MARI MÄKIRANNAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  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. 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että taidekasvatuksen, erityisesti visuaalisen 

kulttuurin tutkimuksen dosentuuri on tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Reijo Kupiainen 
(Tampereen yliopisto) ja professori Anita Seppä 
(Taideyliopisto, Kuvataideakatemia) suostumuksensa 
mukaisesti. 
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 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
 
10. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON REILUN KAUPAN KORKEAKOULU  -HANKE 
 

Ylioppilaskunta / opiskelijat ovat tehneet tiedekunnalle aloitteen tiedekunnan 
liittymisestä Jyväskylän yliopistosta Reilun kaupan korkeakoulu -hankkeeseen. 
 
Aloitteen mukaan reilun kaupan korkeakoulun arvonimi viestii Jyväskylän yliopiston 
yhteiskunnallisesta vastuullisuudesta sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävistä 
hankinnoista. Reilun kaupan korkeakoulun kriteerit täyttyvät tiedekunnassa, kun 
virallisissa tilaisuuksissa ja tarjoiluissa käytetään Reilu kauppa -sertifioitua kahvia ja 
teetä, ja tästä on tehty virallinen päätös. Tiedekunnilla tulee olla myös suunnitelma 
päätöksen tiedottamisesta laitoksille ja yksiköille. Sonaatin osalta tarjoilut toimivat 
siten, että tarjoilujen tilaaja mainitsee tilausta tehdessään haluavansa Reilun kaupan 
kahvia ja teetä. Aloitteen mukaan 14 ainejärjestöä, Ilokivi ja Sonaatti ovat jo lähteneet 
mukaan tähän hankkeeseen. 
 
Liitteenä on aloitteen pohjalta laadittu tiedote ja tiedotussuunnitelma tiedekunnan 
liittymisestä Jyväskylän yliopistosta Reilun kaupan korkeakoulu -hankkeeseen (liite nro 
10). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että tiedekunta käyttää virallisissa tilaisuuksissa ja 

tarjoiluissa Reilu kauppa -sertifioitua kahvia ja teetä ja 
tiedottaa siitä tiedekunnan laitoksille ja muille yksiköille.  

 
PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
11. OPETUSSUUNNITELMAT 2015–2018/OPETUSSUUNNITELMIEN YHTEINEN OSA  
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää 
opetussuunnitelmista. 

 
Tiedekunnan opetussuunnitelmat ovat voimassa kolmivuotiskauden 2012–2015. 
Yliopiston tutkintosäännön mukaan (12 §) tiedekunnat julkaisevat opetussuunnitelmat 
maaliskuun loppuun mennessä ja opetussuunnitelmat ovat kerrallaan voimassa 
vähintään kolme vuotta, joten tiedekunnan tulee päättää opetussuunnitelmistaan 
seuraavalle kolmevuotiskaudelle maaliskuussa 2015. Opetussuunnitelmia koskevista 
yhteisistä linjauksista on tarkoituksenmukaista päättää nyt, jotta laitokset voivat niiden 
pohjalta valmistella opetussuunnitelmiaan. 
 
Rehtori on päättänyt 4.12.2013 ohjeista lukuvuoden 2014–2015 opetusohjelmien ja 
seuraavien opetussuunnitelmien valmistelua/tarkastelua varten. Rehtorin päätös löytyy 
osoitteesta https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/ohjeita/ops/view. 
Rehtorin päätös on huomioitu opetussuunnitelmien yhteisissä linjauksissa ja se tulee 
ottaa huomioon laitoksilla opetussuunnitelmia valmisteltaessa. 
Rehtori on päättänyt myös koulutuksen laatutavoitteista, joissa määritellään miten 
opetussuunnitelmatyötä ja sille asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumista 
seurataan. Koulutuksen laatutavoitteet löytyvät osoitteesta 
https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/laatutavoitteet.  
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Opetussuunnitelmien yhteisiä linjauksia on valmisteltu aiempien opetussuunnitelmien 
yhteisten linjausten pohjalta. Valmistelussa on otettu huomioon rehtorin päätöksen 
lisäksi tutkintoasetukseen (794/2004) tehdyt muutokset sekä yliopiston tutkintosääntö. 
Linjauksia on valmisteltu dekaanin johdolla tiedekunnan pedagogisten johtajien 
ryhmässä ja valmisteluun on osallistunut myös opintotiimi. Opetussuunnitelmien 
yhteiset linjaukset on esitetty liitteessä nro 11. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään opetussuunnitelmien 2015–2018 yhteiset 

linjaukset liitteen mukaisesti. Todetaan, että 
opetussuunnitelmien valmistelussa laitoksilla tulee ottaa 
huomioon rehtorin ohjeistus opetussuunnitelmien 
valmistelusta. Todetaan edelleen, että yhteiset linjaukset ja 
opetussuunnitelmien valmistelun aikataulu toimitetaan 
pedagogisille johtajille laitosten opetussuunnitelmien 
valmistelua varten. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
   

12.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Hemminki, Korpela, Laine, Nevalainen) 
 

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 Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Tiina 
Hemmingin Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Vauraus, luotto, luottamus. 
Talonpoikien lainasuhteet Pohjanlahden molemmin puolin 1800-luvun alussa 
esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti Kari-Matti Piilahti (Helsingin yliopisto) ja 
professori Jari Eloranta (Appalachian State University, USA). Tutkimuksen ohjaajana 
on toiminut professori Jari Ojala.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että FM Tuija Korpelan 
yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Supply chain communication – a case 
study to clarify critical factors in Metso Paper ltd. esitarkastajina tulisivat toimimaan 

professori Jukka Vesalainen (Vaasan yliopisto) ja dosentti, KTT Tuula Mittilä (Turun 
yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Marita Vos.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Keskinen ehdottaa, että KTT Juhani Laineen 
kirjallisuuden väitöskirjakäsikirjoituksen Yksilön sisäinen konflikti Väinö Linnan 
romaanissa Tuntematon sotilas esitarkastajina tulisivat toimimaan yliopistonlehtori, FT 
Jussi Ojajärvi (Oulun yliopisto) ja professori emeritus Juhani Niemi (Tampereen 
yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori emerita Leena Kirstinä.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Pasi 
Nevalaisen Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Virastosta liikeyritys. Posti- ja 
telelaitoksen muutosprosessi 1930–1994 esitarkastajina tulisivat toimimaan professori 
Niklas Jensen-Eriksen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Raimo Savolainen (Helsingin 
yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Jari Ojala.  
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Bovellan) 
 

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 25.2.2014 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) 
esitarkastajiksi professori Heini-Marja Järvisen (Helsingin yliopisto) ja professori, PhD 
Francisco Lorenzon (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla). Esitarkastajien lausunnot 
on toimitettu FM Bovellanille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 12 ja 13). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 
 
PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 

 
14. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Sopo) 
 

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 Annika Waenerberg ehdottaa, että FL Elina Sopon 
taidehistorian väitöskirjan ”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 tarkastustilaisuus pidetään 
lauantaina 14.6.2014 klo 12 salissa AgB105 (Auditorio 2), ja että vastaväittäjänä toimii 
dosentti, FT Susanna Pettersson (Finnish Institute in London) ja kustoksena professori 
Heikki Hanka. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.4.2014. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  

15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Back-Seemer) 
 

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 
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  Tutkintoa on anonut 
 
  FM Susanna Back-Seemer (soveltava kielitiede) 
 
  PÄÄTÖS:    Myönnettiin. 
 
 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10. 

 
 
 
 
Jyväskylässä 27. päivänä toukokuuta 2014 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
  
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 

 


