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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 

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

 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 5.6.2014. 
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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. 

 
  Lisäasiat: 
    9    Esitarkastajien määrääminen (Jakonen, Kietäväinen-Sirén, Meriläinen, Romo-Murphy) 
   11  Väitöstilaisuudesta päättäminen (Malinen) 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
3.  TIEDOKSI    

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

4. YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ, ETNOLOGIA 
 

 Yliopistonlehtorin tehtävä, etnologia, on sijoitettu historian ja etnologian laitokseen. 
Tehtävä täytetään 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 

 
Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus, tutkimus, opinnäytetöiden ohjaus ja 
tarkastaminen, jatko-opintojen ohjaus sekä tutkimusrahoituksen hankkiminen. 
Etnologian yliopistonlehtorin tehtävässä painottuu antropologian opetus ja tutkimus. 
Työtehtäviin kuuluu etnologian opetussuunnitelmassa mainittujen kokonaisuuksien 
opetus- ja koordinointitehtävät, mukaan lukien etnografisten menetelmien opetus perus- 
ja jatko-opiskelijoille. Tehtävään valittavalta edellytetään syvällistä perehtyneisyyttä 
laitoksen yhdessä tai useammassa tutkimuskeskittymässä tehtävään tutkimukseen. 
Tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden toteuttamisesta on tärkeää tehtävän 
menestyksellisessä hoitamisessa. 

 
 Etnologian yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 20.4.2014 päättyneen määräajan 

kuluessa: 
 
 Hasu, Päivi, FT, dos. 
 Hirvi, Laura, FT 
 Hänninen, Riitta, FT 
 Jouhki, Jukka, FT, dos. 
 Juntunen, Marko, FT 
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 Kallinen, Timo, VTT 
 Keisalo-Galván, Marianna, VTT 
 Kinnunen, Taina, FT, dos. 
 Knuuttila, Maarit, FT, dos. 
 Korpela, Mari, YTT 
 Koskinen-Koivisto, Eerika, FT 
 Lappi, Tiina-Riitta, FT 
 Laurén, Kirsi, FT, dos. 
 Suopajärvi, Tiina, FT 
 Taira, Teemu, FT, dos. 
 Tenhunen, Sirpa, VTT, dos. 
 Toivanen, Reetta, PhD, dos. 
 Turunen, Arja, FT  

 
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.  

 
Yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin 
tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa 
opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, 
tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein 
osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot. 
 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky 
antaa opetusta englannin kielellä. 
 
Yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta henkilöltä 
edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa 
yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei tehtävään valitulla henkilöllä ole näitä 
opintoja työsuhteen alkaessa.  

 
Dekaani on hyväksynyt 28.5.2014 tekemällään päätöksellä opetusnäytteiden aiheet.  
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 
Laitoksen johtaja Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2014 alkaen toistaiseksi 
on liitteenä nro 2. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopistonlehtorin tehtävään toistaiseksi 
ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee kuulla 
tiedekuntaneuvostoa.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
    2. Keskustellaan etnologian yliopistonlehtorin tehtävän 

täyttämisestä laitoksen johtaja Jari Ojalan muistion 
pohjalta. 
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   PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
      2. Keskusteltiin. 
 
 
5. FT PIIA EINOSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
 
  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. 
 
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 1.4.2014 Suomen historian, erityisesti 

kaupunkihistorian dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Jason Laveryn (Oklahoma 
State University) ja dosentti Mika Kallioisen (Turun yliopisto) suostumuksensa 
mukaisesti. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 3. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Piia Einosta tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani on 4.6.2014 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 6.6.2014. FT Piia 
Einosen opetusnäytteen aihe oli Pysähtyneisyyttä ja muuttumattomuutta? 
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Historiankirjoituksen kuva suomalaisista kaupungeista 1800-luvun alkupuoliskolla. 
Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 4.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
     2. Todetaan, että FT Piia Einosella on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Myönnetään FT Piia Einoselle Suomen historian, 

erityisesti kaupunkihistorian dosentin arvo. 
 

  PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
Salokangas, Dufva, Keskinen, Pöyhönen, Erkkilä, 
Ihalainen ja Luukka totesivat FT Piia Einosen tieteellisesti 
päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin. 

    2. Todettiin. 
    3. Myönnettiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 
6. FT TURO USKALIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 10.6.2014 
 

FT Turo Uskali on jättänyt 15.5.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin journalistiikan 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. 
 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että journalistiikan dosentuuri on tutkimuksen ja 

opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 
     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Esa Väliverronen 

(Helsingin yliopisto) ja dosentti Juha Herkman (Helsingin 
yliopisto). 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin. 
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7. FT TIINA-RIITTA LAPIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 10.6.2014 
 

FT Tiina-Riitta Lappi on jättänyt 4.6.2014 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin etnologian, erityisesti urbaani etnologia, 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. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että etnologian, erityisesti urbaani etnologia, 

dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Outi Tuomi-Nikula 
(Turun yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori Pia Olsson 
(Helsingin yliopisto). 

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
     2. Valittiin.  
 
 

8. VALINTAPERUSTEET 2015  
 

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

 
Rehtori on päättänyt opiskelijavalinnan yleisistä valintaperusteista vuoden 2015 
valintoihin 11.3.2014. Yleisten valintaperusteiden mukaan opiskelijavalintoja kehitetään 
vuonna 2015 

1) ottamalla huomioon opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset 
opiskelijavalinnoissa (opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä, 
suositukset löytyvät osoitteesta 
https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/valintaperusteet) 

2) noudattamalla korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelutyöryhmän linjauksia 
(https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/kshj_loppuraportti) ja ottamalla näiden 

 

https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/valintaperusteet
https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/kshj_loppuraportti
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lisäksi käyttöön opiskelijavalintaan liittyviä yhteisiä menettelyjä (liitemenettely, 
yhteishaun tulosten julkaiseminen, valintakokeen erityisjärjestelyt). 

3) tekemällä alakohtaista ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. 
4) kuvaamalla yliopiston opiskelijavalintaprosessi kokonaisuudessaan uudessa 

haku- ja valintajärjestelmässä. 
5) parantamalla opiskelijavalintaa ja kouluttautumismahdollisuuksia koskevaa 

tiedotusta opiskelijarekrytoinnin markkinointi- ja viestintäsuunnitelman 
mukaisesti. 

6) kiinnittämällä huomioita yksityiskohtaisten valintaperusteiden 
yksinkertaisuuteen, yksikäsitteisyyteen ja selkeyteen. 

7) ottamalla käyttöön yhteishaun yhteinen yksityiskohtaisten valintaperusteiden 
esitystapa, huomioimalla pistesuositus ja karsimalla manuaalista työtä 
aiheuttavaa lisäpisteytystä. 

 
Tiedekunnan yhteishaun hakukohteiden valintaperusteet on valmisteltu yhteishaun 
yksityiskohtaisten valintaperusteiden esitystapaa noudattaen liitteeksi nro 5. 
Erillisvalintojen valintaperusteet ovat liitteenä nro 6. Valintaperusteet on valmisteltu 
yhteistyössä laitosten kanssa. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään yhteishaun ja erillisvalintojen vuoden 2015 

valintaperusteet liitteiden mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
 

9.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN  
 (Jakonen, Kietäväinen-Sirén, Meriläinen, Rissanen, Romo-Murphy) 
 

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 KM Teppo Jakosen 
soveltavan kielitieteen väitöskirjakäsikirjoituksen In search of knowledge: how students 
address lack of knowledge in bilingual classroom interaction esitarkastajina tulisivat 
toimimaan professori Gabriele Kasper (University of Hawai’i at Mãnoa, USA) ja 
associate professor John Hellermann (Portland State University, USA). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Tarja Nikula.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Hanna 
Kietäväinen-Sirénin Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen Erityinen ystävyys. 
Miehen ja naisen välinen rakkaus uuden ajan alun Suomessa (n. 1650–1700) 
esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti Anu Korhonen (Helsingin yliopisto) ja 
tutkijatohtori, FT Ulla Koskinen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut professori Kustaa H. J. Vilkuna.  

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että FM Niina Meriläisen 
yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Understanding the framing of issues in 
multi-actor arenas – power relations in the human rights debate esitarkastajina tulisivat 
toimimaan dosentti Mia Jaatinen (Aalto-yliopisto) ja professori Timothy W. Coombs 
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sekä professori Sherry D. Holladay (University of Central Florida, USA). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut professori Marita Vos.  
 
Oppiaineen pääedustaja, yliopistonlehtori Raija Vainio ehdottaa, että FL Mika Rissasen 
latinan kielen väitöskirjakäsikirjoituksen The Wolf in Ancient Rome. Interpretations of 
Religious and Symbolic Significance esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Jyri 
Vaahtera (Turun yliopisto) ja Dr. Andras Marton (Musée du Louvre). Tutkimuksen 
ohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Raija Vainio.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Marita Vos ehdottaa, että FL Eila Romo-Murphyn 
yhteisöviestinnän väitöskirjakäsikirjoituksen Developing disaster preparedness 
education via broadcast media and community involvement esitarkastajina tulisivat 
toimimaan professori Mats Heide (Lundin yliopisto) ja dosentti Johanna Sumiala 
(Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Marita Vos.  

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

10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Malinen, Mäki-Petäjä) 
 

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 Antti Malisen Suomen historian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Perheet ahtaalla. Asuntopula ja siihen sopeutuminen toisen 
maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944–1948 esitarkastajiksi professori Marjaana 
Niemen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Panu Pulman (Helsingin yliopisto). 
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Maliselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8). 

Tiedekunta hyväksyi 1.4.2014 FM Kaisa Mäki-Petäjän taidekasvatuksen 
väitöskirjakäsikirjoituksen Aesthetic engagement in museums exhibitions esitarkastajiksi 
professori Yuriko Saiton (Rhode Island School of Design) ja dosentti Anne Aurasmaan. 
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Mäki-Petäjälle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
11. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Malinen, Mäki-Petäjä, Peltonen) 
 

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.  
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Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin 
tehtävässä toimivista tai jonkun yliopistoon palvelussuhteessa olevista tiedekunnan dosenteista.  

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Antti 
Malisen Suomen historian väitöskirjan Perheet ahtaalla. Asuntopula ja siihen 
sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä, 1944–1948 
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 18.10.2014 klo 12 salissa H320, ja että 
vastaväittäjänä toimii dosentti Panu Pulma (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Petri Karonen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.6.2014. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Pauline von Bonsdorff ehdottaa, että FM Kaisa 
Mäki-Petäjän taidekasvatuksen väitöskirjan Aesthetic engagement in museums 
exhibitions tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 16.8.2014 klo 12 salissa S212, ja että 
vastaväittäjänä toimii professori Yuriko Saito (Rhode Island School of Design) ja 
kustoksena professori Pauline von Bonsdorff. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.6.2014. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Mikko Keskinen ehdottaa, että FM Hilkka Peltosen 
kirjallisuuden väitöskirjan Mobile – käyttöliittymä Michel Butorin tekstikoneeseen 
tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 23.8.2014 klo 12 salissa S212, ja että 
vastaväittäjänä toimii professori Hanna Meretoja (Tampereen yliopisto) ja kustoksena 
professori Mikko Keskinen. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.9.2012. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
 
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50. 
 

 
Jyväskylässä 10. päivänä kesäkuuta 2014 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 

 


