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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 16.4.2015. 

 

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: 

11 Esitarkastajien määrääminen (Linderoos, Potinkara) 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 

 

3.  TIEDOKSI    

 

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, HISTORIA (Eilola) 

 

 Vireille 12.11.2014 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää, että dosentti, FT 

Jari Eilola otettaisiin historian yliopistotutkijan tehtävään 1.8.2015 alkaen toistaiseksi 

neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti ilman julkista hakumenettelyä 

asiantuntijamenettelyä käyttäen.  

 

Dosentti, FT Jari Eilola otettiin historian ja etnologian laitoksen historian 

yliopistotutkijan tehtävään ajaksi 1.8.2011–31.7.2015. Tehtävä oli julkisesti haettavana. 

Tehtävään otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, jonka mukaisesti 

määräaikainen tehtävä voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli toiminta 

todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 
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Historian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 

suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 

opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 

Yliopistotutkija Eilolan tehtävässä painottuvat erityisesti korkeatasoinen tutkimus ja 

tutkimushankkeiden johtaminen, mutta myös opetus, ohjaus ja opetuksen koordinointi. 

  
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 

tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 

perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  

 

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. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 

käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 

ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 

poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 

vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 

tavoitteiden mukaisesti.  

 

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 

muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 

ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-

alueista. 

 

Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 

tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 

oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 

tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 

koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 

tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 

toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään otettavalta 

henkilöltä edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta 

suorittaa yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja 

työsuhteen alkaessa. 

 

Laitoksen johtaja Ojala perustelee Eilolan ottamista yliopistotutkijan tehtävään 

toistaiseksi laitoksen henkilöstörakenteen kehittämisellä ja Eilolan vahvoilla 

tieteellisillä näytöillä. Eilola on akatemiatutkija (SA), hänellä on täydentävän 

rahoituksen hankkeita (SA, säätiö), merkittävä määrä julkaisuja ja vahvoja näyttöjä 

opetuksesta ja ohjauksesta. Hän on Yhteiskunnan historia -huippututkimusyksikön 

jäsen.  

 

Professori Ojala esitti 5.11.2014 (tiedekuntaneuvoston kokous 10/12.11.2014, liite nro 

1), että ennen Eilolan ottamista tehtävään hänen ansioistaan pyydetään lausunto 

ulkopuoliselta arvioitsijalta. Dekaani valitsi 26.11.2014 tekemällään päätöksellä 

arvioitsijaksi professori Petteri Pietikäisen (Oulun yliopisto) suostumuksensa 

mukaisesti. Professori Pietikäisen lausunto on liitteenä nro 1.  

 
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 dekaani, 

tarvittaessa tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 
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Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 30.3.2015. FT Eilolan opetusnäytteen aihe oli 

Tartuntatautien leviämiseen vaikuttaneet tekijät 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. 

Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 

 

Laitoksen johtaja Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi 

on liitteenä nro 3. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 

tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti, FT Eilolan ansioiden, arvioitsijalausunnon, 

laitoksen johtajan muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö 

hän rehtorille dosentti, FT Eilolan ottamista tehtävään.  
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 

ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että dosentti, FT Jari Eilolalla on Jyväskylän 

yliopiston johtosäännön 28 §:n edellyttämä opetustaito. 

    2. Keskustellaan dosentti, FT Jari Eilolan ansioiden, 

professori Petteri Pietikäisen lausunnon, laitoksen johtaja 

Jari Ojalan muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen 

perusteella Eilolan tehtävän vakinaistamisesta 1.8.2015 

alkaen.    

     

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

  2. Keskusteltiin. 

 

 

5. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, HISTORIA (Einonen) 

 

 Vireille 12.11.2014 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää, että dosentti, FT 

Piia Einonen otettaisiin historian yliopistotutkijan tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi 

neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti ilman julkista hakumenettelyä 

asiantuntijamenettelyä käyttäen.  

 

Dosentti, FT Piia Einonen otettiin historian ja etnologian laitoksen historian 

yliopistotutkijan tehtävään ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Tehtävä oli julkisesti 

haettavana. Tehtävään otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, 

jonka mukaisesti määräaikainen tehtävä voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, 

mikäli toiminta todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 

Historian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 

suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 

opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 

Yliopistotutkija Einosen tehtävässä painottuvat erityisesti opetus, ohjaus ja opetuksen 

koordinointi, mutta myös korkeatasoinen tutkimus ja tutkimushankkeiden johtaminen. 

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 

tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 

perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  
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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. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 

käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 

ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 

poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 

vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 

tavoitteiden mukaisesti.  

 

Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävissä toimivat pätevöityvät 

pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun 

yliopistotutkijan työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli 

hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 

muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 

ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-

alueista. 

 

Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 

tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 

oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 

tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 

koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 

tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 

toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään otettavalta 

henkilöltä edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta 

suorittaa yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja 

työsuhteen alkaessa. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopiston tehtävät täytetään 

lähtökohtaisesti noudattaen julkista hakumenettelyä kuitenkin siten, että tehtäviä täytettäessä 

noudatetaan tarkoituksenmukaista menettelyä. Yliopiston käyttöönottaman neliportaisen uramallin 

tavoitteena on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran 

vaiheesta toiseen.  

 

Laitoksen johtaja Ojala perustelee Einosen ottamista yliopistotutkijan tehtävään 

toistaiseksi laitoksen henkilöstörakenteen kehittämisellä ja Einosen vahvoilla 

tieteellisillä näytöillä. Einosella on merkittävä määrä julkaisuja ja vahvoja näyttöjä 

opetuksesta ja ohjauksesta. Hän on Yhteiskunnan historia -huippututkimusyksikön jäsen 

sekä laitoksen toinen varajohtaja että pedagoginen johtaja.   

 

Professori Ojala esitti 5.11.2014 (tiedekuntaneuvoston kokous 10/12.11.2014, liite nro 

3), että ennen Einosen ottamista tehtävään hänen ansioistaan pyydetään lausunto 

ulkopuoliselta arvioitsijalta. Dekaani valitsi 26.11.2014 tekemällään päätöksellä 

arvioitsijaksi professori Jason Laveryn (Oklahoma State University, USA) 

suostumuksensa mukaisesti. Professori Laveryn lausunto on liitteenä nro 4. 

 
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 dekaani, 

tarvittaessa tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 
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Dekaani on 20.3.2015 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Einosen opetusnäytteen 

pitämisestä. FT Einonen on antanut opetusnäytteen dosentin arvon haun yhteydessä 

6.6.2014 ja hänen opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin arvolauseella kiitettävä. 

 

Laitoksen johtaja Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä 1.1.2016 alkaen toistaiseksi 

on liitteenä nro 5. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 

tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti, FT Einosen ansioiden, arvioitsijalausunnon, 

laitoksen johtajan muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö 

hän rehtorille dosentti, FT Einosen ottamista tehtävään.  
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 

ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että dosentti, FT Piia Einosella on Jyväskylän 

yliopiston johtosäännön 28 §:n edellyttämä opetustaito. 

    2. Keskustellaan dosentti, FT Piia Einosen ansioiden, 

professori Jason Laveryn lausunnon, laitoksen johtaja Jari 

Ojalan muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen 

perusteella Einosen tehtävän vakinaistamisesta 1.1.2016 

alkaen.    

 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

    2. Keskusteltiin. 

 

  

6. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, HISTORIA (Mikkonen) 

 

 Vireille 12.11.2014 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää, että dosentti, FT 

Simo Mikkonen otettaisiin historian yliopistotutkijan tehtävään 1.1.2016 alkaen 

toistaiseksi neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti ilman julkista 

hakumenettelyä asiantuntijamenettelyä käyttäen.  

 

Dosentti, FT Simo Mikkonen otettiin historian ja etnologian laitoksen historian 

yliopistotutkijan tehtävään ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Tehtävä oli julkisesti 

haettavana. Tehtävään otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, 

jonka mukaisesti määräaikainen tehtävä muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, 

mikäli toiminta todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 

Historian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 

suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 

opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 

Yliopistotutkija Mikkosen tehtävässä painottuvat erityisesti opetus, ohjaus ja opetuksen 

koordinointi, mutta myös korkeatasoinen tutkimus ja tutkimushankkeiden johtaminen. 

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 

tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 

perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  
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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. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 

käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 

ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 

poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 

vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 

tavoitteiden mukaisesti.  

 

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 

muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 

ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-

alueista. 

 

Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 

tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 

oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 

tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 

koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 

tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 

toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään otettavalta 

henkilöltä edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta 

suorittaa yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja 

työsuhteen alkaessa. 

  

Laitoksen johtaja Ojala perustelee Mikkosen ottamista yliopistotutkijan tehtävään 

toistaiseksi laitoksen henkilöstörakenteen kehittämisellä ja Mikkosen vahvoilla 

tieteellisillä näytöillä. Mikkonen on akatemiatutkija (SA), hänellä on täydentävän 

rahoituksen hankkeita (ml. Fulbright, EU, SA, säätiöitä), merkittävä määrä julkaisuja ja 

vahvoja näyttöjä opetuksesta ja ohjauksesta. Hän on toiminut laitoksen varajohtajana 

sekä pedagogisena johtajana ja hän on yliopistokollegion jäsen. 

 

Professori Ojala esitti 5.11.2014 (tiedekuntaneuvoston kokous 10/12.11.2014, liite nro 

5), että ennen Mikkosen ottamista tehtävään hänen ansioistaan pyydetään lausunto 

ulkopuoliselta arvioitsijalta. Dekaani valitsi 26.11.2014 tekemällään päätöksellä 

arvioitsijaksi professori Kimmo Rentolan (Turun yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

Professori Rentolan lausunto on liitteenä nro 6. 

 
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 dekaani, 

tarvittaessa tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 30.3.2015. FT Mikkosen opetusnäytteen aihe oli 

Historian käytöstä ja väärinkäytöstä. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 

2. 

 

Laitoksen johtaja Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä 1.1.2016 alkaen toistaiseksi 

on liitteenä nro 7. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 

tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti, FT Mikkosen ansioiden, arvioitsijalausunnon, 
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laitoksen johtajan muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö 

hän rehtorille dosentti, FT Mikkosen ottamista tehtävään.  
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 

ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että dosentti, FT Simo Mikkosella on 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n edellyttämä 

opetustaito. 

    2. Keskustellaan dosentti, FT Simo Mikkosen ansioiden, 

professori Kimmo Rentolan lausunnon, laitoksen johtaja 

Jari Ojalan muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen 

perusteella dosentti, FT Mikkosen tehtävän 

vakinaistamisesta 1.1.2016 alkaen.    

 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

    2. Keskusteltiin. 

 

  

7. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, HISTORIA (Valtonen) 

 

 Vireille 12.11.2014 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esittää, että dosentti, FT 

Heli Valtonen otettaisiin historian yliopistotutkijan tehtävään tutkijan 1.1.2016 alkaen 

toistaiseksi neliportaisen tutkijauramallin periaatteen mukaisesti ilman julkista 

hakumenettelyä asiantuntijamenettelyä käyttäen.  

 

Dosentti, FT Heli Valtonen otettiin historian ja etnologian laitoksen historian 

yliopistotutkijan tehtävään ajaksi 1.1.2012–31.12.2015. Tehtävä oli julkisesti 

haettavana. Tehtävään otettaessa sovittiin noudatettavaksi tenure track -periaatetta, 

jonka mukaisesti määräaikainen tehtävä muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, 

mikäli toiminta todetaan erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi.  

 

Historian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 

suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 

opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 

Yliopistotutkija Valtosen tehtävässä painottuvat erityisesti korkeatasoinen tutkimus ja 

tutkimushankkeiden johtaminen, mutta myös opetus, ohjaus ja opetuksen koordinointi. 

 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 

tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 

perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  

 

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. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) kohdan 6.2. mukaisesti Jyväskylän yliopisto 

käyttää neliportaisen tutkijoiden uramalliin sisältyvänä menettelyä, jossa parannetaan tutkijanuran 

ennustettavuutta luomalla tehtäviä, joissa erityisen ansiokkaaksi todettu henkilö voidaan 

poikkeuksellisen hyvien ansioiden perusteella vakinaistaa taikka siirtää toiseen määräaikaiseen tai 

vakituiseen tehtävään ulkopuoliseen arvioon perustuen yliopiston asettamien strategisten 

tavoitteiden mukaisesti.  
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Tarkoituksena on, että määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävissä toimivat pätevöityvät 

pysyviin vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. Määräaikaiseen tehtävään otetun 

yliopistotutkijan työsopimus voidaan myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli 

hänen toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi. 

 

Arviointi toteutetaan arvioimalla henkilön 1) tieteellisiä ansioita 2) opetus- ohjausansioita sekä 3) 

muita ansioita. Tenure track -mallin tehtävään otetun henkilön toiminnan tulee ollakseen erityisen 

ansiokasta osoittaa poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdella edellä mainituista osa-

alueista. 

 

Tieteellisten ansioiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 

tutkimustulokset, tutkimustyön johtaminen, tieteellinen, erityisesti kansainvälinen työskentely sekä 

oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa.  Opetus- ja ohjausansioita arvioitaessa otetaan huomioon 

tuotetut oppimateriaalit, opetus- ja ohjauskokemus erityisesti jatkokoulutuksessa sekä pedagoginen 

koulutus. Muita ansioita arvioitaessa otetaan huomioon menestyminen täydentävän 

tutkimusrahoituksen ja muun vastaavan rahoituksen hankkimisessa, aktiivisuus tiedeyhteisön 

toiminnassa, kansainväliset luottamustehtävät sekä kansainvälinen yhteistyö.  

 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 32 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään otettavalta 

henkilöltä edellytetään, että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta 

suorittaa yliopistopedagogiset tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja 

työsuhteen alkaessa. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan yliopiston tehtävät täytetään 

lähtökohtaisesti noudattaen julkista hakumenettelyä kuitenkin siten, että tehtäviä täytettäessä 

noudatetaan tarkoituksenmukaista menettelyä. Yliopiston käyttöönottaman neliportaisen uramallin 

tavoitteena on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran 

vaiheesta toiseen.  

 

Laitoksen johtaja Ojala perustelee Valtosen ottamista yliopistotutkijan tehtävään 

toistaiseksi laitoksen henkilöstörakenteen kehittämisellä ja Valtosen vahvoilla 

tieteellisillä näytöillä. Valtonen on akatemiatutkija (SA), hänellä on merkittävä määrä 

julkaisuja ja vahvoja näyttöjä opetuksesta ja ohjauksesta. Hän on Yhteiskunnan historia 

-huippututkimusyksikön jäsen sekä laitoksen varajohtaja.  

 

Professori Ojala esitti 5.11.2014 (tiedekuntaneuvoston kokous 10/12.11.2014, liite nro 

7), että ennen Valtosen ottamista tehtävään hänen ansioistaan pyydetään lausunto 

ulkopuoliselta arvioitsijalta. Dekaani valitsi 26.11.2014 tekemällään päätöksellä 

arvioitsijaksi professori Pauli Kettusen (Helsingin yliopisto) suostumuksensa 

mukaisesti. Professori Kettusen lausunto on liitteenä nro 8. 

 
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 dekaani, 

tarvittaessa tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 30.3.2015. FT Valtosen opetusnäytteen aihe oli 

”Viisaitten muijain” avustamasta syntymästä asiantuntijoiden valvomaksi 

lisääntymiseksi. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 

 

Laitoksen johtaja Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä 1.1.2016 alkaen toistaiseksi 

on liitteenä nro 9. 

 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 

tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti, FT Valtosen ansioiden, arvioitsijalausunnon, 



10 

 

laitoksen johtajan muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö 

hän rehtorille dosentti, FT Valtosen ottamista tehtävään.  
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 6 §:n mukaan yliopistotutkijan tehtävään 

ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että dosentti, FT Heli Valtosella on Jyväskylän 

yliopiston johtosäännön 28 §:n edellyttämä opetustaito. 

    2. Keskustellaan dosentti, FT Heli Valtosen ansioiden, 

professori Pauli Kettusen lausunnon, laitoksen johtaja Jari 

Ojalan muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen 

perusteella dosentti, FT Valtosen tehtävän 

vakinaistamisesta 1.1.2016 alkaen.    

 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

    2. Keskusteltiin. 

 

 

8. YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ, ENGLANNIN KIELI 
 

 Yliopistonlehtorin tehtävä, englannin kieli, on sijoitettu kielten laitokseen. Tehtävä 

täytetään 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

 

Englannin kielen oppiaineesta jää lehtori eläkkeelle 1.8.2015 lukien ja tehtävä esitetään 

täytettäväksi yliopistonlehtorin nimikkeellä. Tehtävän täyttö on välttämätön laitoksen ja 

oppiaineen koulutus- ja tutkimustehtävän toteuttamiseksi. 

 

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus, tutkimus, opinnäytetöiden ohjaus ja 

tarkastaminen, jatko-opintojen ohjaus sekä tutkimusrahoituksen hankkiminen. 

Yliopistonlehtorin tehtävään kuuluu opetusta kahdella keskeisellä alueella: 1) kielen 

oppiminen ja opettaminen ja/tai diskurssi ja vuorovaikutus sekä 2) englannin kielen 

rakenteet ja käyttö. Yliopistonlehtorilta odotetaan aktiivista tutkimusta 

jommallakummalla laitoksen painoalalla. Tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden 

toteuttamisesta on tärkeää tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa. 

 

 Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 16.2.2015 päättyneen määräajan 

kuluessa: 

 

 Deamer, John, PhD 

 Dhekial Phukan, Mridumoni, PhD 

 Hiltunen, Turo, FT 

 Jäntti, Saara, FT 

 Keng, Nicole, PhD 

 Kytölä, Samu, FT 

 Kääntä, Leila, FT 

 Kohonen, Susanna, PhD 

 Moate, Josephine, FT 

 Saber, Fatemeh, PhD 

 Siltanen, Elina, FT 

 Smith, Simon, PhD 

 Suviniitty, Jaana, FT 

 Tergujeff, Elina, FT 

 Ullakonoja, Riikka, FT 
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 Wanphet, Phalangchok, PhD 

 Westinen, Elina, FT 

 

  FT Turo Hiltunen on perunut hakemuksensa 2.3.2015.  

 
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. 

 

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.  

 

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 asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja 

tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa 

myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Englannin kielen yliopistonlehtorilla tulee olla 

englannin kieltä äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. 

 

Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin hakijat FT Turo Hiltunen, FT Saara Jäntti, FT Samu 

Kytölä ja FT Leila Kääntä. Dekaani on myöntänyt opetusnäytteestä vapautuksen FT 

Leila Käännälle 23.2.2015. Kääntä on antanut opetusnäytteen 27.3.2014 englannin 

kielen yliopistonlehtorin tehtävän täytössä. Hänen opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin 

arvolauseella hyvä.  

 

Dekaani on 3.3.2015 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden opetusnäytteiden 

aiheet. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 10. 

 

Laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2015 

alkaen toistaiseksi on liitteenä nro 11. 

 
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 englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävän 

täyttämisestä laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan 

muistion pohjalta. 

 

   PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 

      2. Keskusteltiin. 
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9. YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ, SOVELTAVA KIELITIEDE 
  

 Yliopistonlehtorin tehtävä, soveltava kielitiede, on sijoitettu kielten laitokseen. Tehtävä 

täytetään 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

 

 Soveltavassa kielitieteessä on ollut yliopistotutkijan tenure track -paikka, jonka haltija 

irtisanoutui 1.8.2014 alkaen. Laitoksen suuren koulutusvastuun vuoksi tämä tehtävä 

täytettäisiin yliopistonlehtorin nimikkeellä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävä tukee 

erityisesti soveltavan kielitieteen koulutusta ja tutkimusta. 

 

Yliopistonlehtorin tehtävä tukee soveltavan kielitieteen tutkimusta sekä kielten laitoksen 

tutkimuksen painoalojen mukaista koulutusta. Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat 

opetus, tutkimus, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen, jatko-opintojen ohjaus sekä 

tutkimusrahoituksen hankkiminen. Hakijalta edellytetään tutkimusta ensisijaisesti 

painoalalla diskurssi, vuorovaikutus, sosiaalinen ja kulttuurinen toiminta. 

Tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden toteuttamisesta on tärkeää tehtävän 

menestyksellisessä hoitamisessa. 

 

 Soveltavan kielitieteen yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 16.2.2015 päättyneen 

määräajan kuluessa: 

 

 Dlaske, Kati, FT 

 Jäntti, Saara, FT 

 Kotilainen, Sofia, FT 

 Kytölä, Samu, FT 

Kääntä, Leila, FT 

Laihonen, Petteri, FT 

Lehtonen, Sanna, FT 

Makkonen-Craig, Henna, FT 

Nissi, Riikka, FT 

Olbertz-Siitonen, Margarethe, FT 

 Ullakonoja, Riikka, FT 

 Wanphet, Phalangchok, PhD 

 
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. 

 

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.  

 

Johtosäännön 34 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa 

rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen 

kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, osallistua opetuksen 

kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua 

opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja 

muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset 

opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja 

toimittamistaan kuulusteluista.  
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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. Englannin kielen yliopistonlehtorilla tulee olla 

englannin kieltä äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito. 

 

Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin hakijat FT Kati Dlaske, FT Leila Kääntä, FT Petteri 

Laihonen ja FT Sanna Lehtonen. Dekaani on myöntänyt opetusnäytteestä vapautuksen 

FT Leila Käännälle 23.2.2015. Kääntä on antanut opetusnäytteen 27.3.2014 englannin 

kielen yliopistonlehtorin tehtävän täytössä. Hänen opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin 

arvolauseella hyvä.  

 

Dekaani on 2.3.2015 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden opetusnäytteiden 

aiheet. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 12. 

 

Laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2015 

alkaen toistaiseksi on liitteenä nro 13. 

 
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 soveltavan kielitieteen yliopistonlehtorin 

tehtävän täyttämisestä laitoksen johtaja Anne Pitkänen-

Huhdan muistion pohjalta. 

 

   PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 

      2. Keskusteltiin. 

 

 

10. PhD ANTERO HOLMILAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 

 

  Vireille 22.4.2015 

 

PhD Antero Holmila on jättänyt 14.4.2015 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin Euroopan lähihistorian 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. 

 



14 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 

kannalta tarkoituksenmukaisena. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että Euroopan lähihistorian dosentuuri on 

tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

     2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti Juhana Aunesluoma 

(Helsingin yliopisto) ja dosentti Kimmo Elo (Turun 

yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

 

 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

    2. Valittiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

11.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Linderoos, Potinkara, Virtanen, Ylitalo) 

 
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 Kirsi Pakkanen-Kilpiä ehdottaa, että FM Petra 

Linderoosin saksan kielen ja kulttuurin väitöskirjakäsikirjoituksen Migrationsbedingte 

Mehrsprachigkeit im finnischen Fremdsprachenunterricht (FSU) esitarkastajina 

tulisivat toimimaan professori Adelheid Hu (University of Luxembourg) ja professori 

emeritus Sauli Takala. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut yliopistonlehtori Katja 

Mäntylä.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Laura Stark ehdottaa, että FM Nika Potinkaran 

etnologian väitöskirjakäsikirjoituksen Etnisyyden rakentuminen saamelaismuseoiden 

perusnäyttelyissä esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Marja Tuominen (Lapin 

yliopisto) ja professori Veli-Pekka Lehtola (Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Laura Stark.  

 

Oppiaineen pääedustaja, professori Kustaa H. J. Vilkuna ehdottaa, että FM Aarni 

Virtasen Suomen historian väitöskirjakäsikirjoituksen ”Toimikaa, älkää odottako.” 

Vihtori Kosolan puheiden muutokset 1929–1936 esitarkastajina tulisivat toimimaan 

professori Vesa Vares (Turun yliopisto) ja akatemiatutkija, FT Esa Ruuskanen (Oulun 

yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut yliopistotutkija, dosentti Heikki Roiko-

Jokela. 

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Anna Helle ehdottaa, että FM Riikka Ylitalon 

kirjallisuuden väitöskirjakäsikirjoituksen Kanoninen kumous. Pentti Saarikosken 1960-

luvun lyriikan poliittinen runousoppi esitarkastajina tulisivat toimimaan professori 

Erkki Sevänen (Itä-Suomen yliopisto) ja yliopistonlehtori, FT Anna Hollsten (Helsingin 

yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut FT Mika Hallila.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Caruso, Porkoláb) 

 
Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan esitarkastajien tulee tiedekuntaneuvoston määräämässä 

ajassa tehtävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa 

ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Yliopistolain 

(44 §) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. 

Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto. 

 

Tiedekunta hyväksyi 27.8.2014 MA Giuseppe Caruson soveltavan kielitieteen (kielten 

laitos) väitöskirjakäsikirjoituksen An emotional framework in foreign language 

pedagogy – facing the postmethod challenge esitarkastajiksi PhD Tim Murpheyn 

(Kanda University of International Studies) ja dosentti Esa Penttisen (Helsingin 

yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Carusolle ja toimitetaan oheisina 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14, 15 ja 16).  

 

Tiedekunta hyväksyi 10.12.2014 MA Péter Porkolábin hungarologian 

väitöskirjakäsikirjoituksen A vidéki, falusi élet változása a XX. század második felében 

Magyarországon és Finnországban két falu – Tiszadob és Kuusvedenranta – példáján 

keresztül. Összehasonlító vizsgálat (Maaseudun kyläyhteisöjen elämän muuttuminen 

1900-luvun toisella puoliskolla Suomessa ja Unkarissa – esimerkkitapauksina Tiszadob 

ja Kuusvedenranta) esitarkastajiksi professori Ferenc Pozsonyn (Cluj Napocan 

Kolozsvár Babes Bolyai -yliopisto) ja apulaisprofessori Zsuzsanna Vargan (Elte-

yliopisto, Budapest). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu MA Porkolábille ja 

toimitetaan oheisina käännöksinä tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 18).  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 

  PÄÄTÖS:   MA Carusolle myönnettiin lupa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen. 

     MA Porkolábille ei myönnetty lupaa väitöskirjan julkiseen 

tarkastukseen. 

 

 

13.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Karjalainen, Mattlar) 
 

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 Hannele Dufva ehdottaa, että FM Reetta Karjalaisen 

soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjan Monikielinen Skábmagovat-

elokuvafestivaali. Diskursiivinen tutkimus saamen kielistä pääomana tarkastustilaisuus 

pidetään perjantaina 29.5.2015 klo 12 salissa S212, ja että vastaväittäjänä toimii 

professori Veli-Pekka Lehtola (Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto) ja kustoksena 

professori Sari Pietikäinen.  Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.3.2015. 

 

Oppiaineen pääedustaja, yliopistotutkija Turo Uskali ehdottaa, että FM Mikko Mattlarin 

journalistiikan väitöskirjan ”Ei mitä hyvänsä rilutusta.” Populaarimusiikin tie 
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legitiimiksi kulttuuriksi Helsingin Sanomissa 1950–1982 tarkastustilaisuus pidetään 

keskiviikkona 10.6.2015 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii professori 

Vesa Kurkela (Sibelius-Akatemia) ja kustoksena dosentti Turo Uskali. Lupa väitöskirjan 

julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.3.2015. 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU  

 (Benedek, Jousmäki, Jussila, Kietäväinen-Sirén, Korpela, Vuorinen) 

 
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat 

tarkastajien lausunnon perusteella. Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyn 

mukaan (2.3.1) opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet 

tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. 

 

Yliopistolain (44 §) mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen 

antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän 

tulee kuukauden kuluessa antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu kirjallinen arviointilausunto 

väitöskirjasta, jossa hän esittää oman ehdotuksensa väitöskirjalle annettavasta arvolauseesta. 

Tiedekuntaneuvoston tulee saada väitöskirjan hyväksymistä ja arvostelua varten myös tieto 

esitarkastajien, kustoksen ja oppiaineen pääedustajan näkemyksestä arvolauseeksi. Edelleen kustos 

laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väitöstilaisuudessa, joka 

myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa.  

 

Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle 

ehdotuksen arvolauseeksi ottaen huomioon vastaväittäjän ehdotuksen arvolauseeksi sekä 

esitarkastajien ja kustoksen näkemykset arvolauseesta. 

 

MA Mónika Benedekin musiikkikasvatuksen väitöskirjan The role of piano 

improvisation in teaching harmony, using combined materials selected from the 

Baroque period and jazz standard repertoire. Towards a comprehensive approach 

hyväksyminen. MA Benedek puolusti julkisesti väitöskirjaansa 28.3.2015. 

Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MA Benedekille ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19). 

 

Dosentti, akatemiatutkija Suvi Saarikallion kustoksen lausunto on liitteenä nro 20. 

Professori Jukka Louhivuoren ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 21. 

 

FM Henna Jousmäen englannin kielen väitöskirjan Christian metal online. The 

discursive construction of identity and culture hyväksyminen. FM Jousmäki puolusti 

julkisesti väitöskirjaansa 21.3.2015. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM 

Jousmäelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 22).  

 

Professori Sirpa Leppäsen kustoksen lausunto on liitteenä nro 23. 

Professori Arja Piirainen-Marshin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 24. 

 

FL Petri Jussilan Suomen historian väitöskirjan Tilastomies torpparien asialla. Edward 

Gyllingin maatalouspoliittinen ajattelu ja toiminta suurlakon ja sisällissodan välissä 

hyväksyminen. FL Jussila puolusti julkisesti väitöskirjaansa 27.2.2015. Vastaväittäjän 

lausunto on toimitettu FL Jussilalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liite nro 25).  
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Professori Pirjo Markkolan kustoksen lausunto on liitteenä nro 26. 

Professori Kustaa H. J. Vilkunan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 27. 

 

FM Hanna Kietäväinen-Sirénin Suomen historian väitöskirjan Erityinen ystävyys. 

Miehen ja naisen välinen rakkaus uuden ajan alun Suomessa (n.1650–1700) 

hyväksyminen. FM Kietäväinen-Sirén puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.3.2015. 

Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Kietäväinen-Sirénille ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 28).  

 

Professori Kustaa H. J. Vilkunan kustoksen lausunto on liitteenä nro 29. 

Professori Jari Ojalan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 30. 

 

FM Tuija Korpelan yhteisöviestinnän väitöskirjan Dyadic relations between the main 

contractor and its suppliers. A case study to clarify critical factors in Metso Paper Ltd. 

hyväksyminen. FM Korpela puolusti julkisesti väitöskirjaansa 28.3.2015. Vastaväittäjän 

lausunto on toimitettu FM Korpelalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liite nro 31).  

 

Professori Marita Vosin kustoksen lausunto on liitteenä nro 32. 

Professori Epp Laukin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 33. 

 

FM Maarit Vuorisen yhteisöviestinnän väitöskirjan Organising capacity – A collective 

process leading to place branding. Coordination, co-operation and engagement 

hyväksyminen. FM Vuorinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 26.3.2015. 

Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Vuoriselle ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 34).  

 

Professori Marita Vosin kustoksen lausunto on liitteenä nro 35. 

Professori Epp Laukin ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 36. 

 

 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotusten mukaisesti. 

     FM Maarit Vuorisen väitöskirjan arvostelua koskeva päätös 

poistettu 16.9.2015, tilalle annettu uusi päätös 16.9.2015. 

 

15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Möttönen) 

 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 

  Tutkintoa on anonut 
 
  FM Tuomas Möttönen (taloushistoria) 

 

  PÄÄTÖS:  Myönnettiin.  

 

  

16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN  

 (Benedek, Jousmäki, Jussila, Kietäväinen-Sirén, Korpela, Vuorinen) 

  
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 

tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 
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  MA (väit.) Mónika Benedek (musiikkikasvatus) 

 

  FM (väit.) Henna Jousmäki (englannin kieli) 

 

  FL (väit.) Petri Jussila (Suomen historia) 

 

  FM (väit.) Hanna Kietäväinen-Sirén (Suomen historia) 

 

  FM (väit.) Tuija Korpela (yhteisöviestintä) 

 

  FM (väit.) Maarit Vuorinen (yhteisöviestintä) 

 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 

 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05. 

 

 

 

Jyväskylässä 22. päivänä huhtikuuta 2015 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 

 

 

 

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari  

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen 

 


