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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 2.2.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.     
 
 
2. TIEDOKSI  
 
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
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3. TIEDEKUNNAN TUTKIMUSSTRATEGIA  
   

Jyväskylän yliopisto on arvioinut tutkimuksensa tason vuonna 2005. 
Arvioinnin toteuttivat rehtorin nimittämät kansainväliset asiantuntijapaneelit. 
Edellisessä kokouksessa jaettu tutkimuksen kokonaisarvioinnin tiivistelmä 
löytyy myös yliopiston etusivulta http://www.jyu.fi/index.shtml. 
 
Tiedekunnan laitosjohtajien tapaamisessa 20.1.2006 keskusteltiin yliopiston 
tutkimusstrategian laadinnasta tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi-
Tommolan alustuksen pohjalta.  
 
Tarkoituksena on, että tiedekuntaneuvosto keskustelee tutkimuksen 
kokonaisarvioinnin tuloksista sekä evästää laitoksia ja Schildt-instituutin 
johtoryhmää strategiatyöhön. 
 
Laitoksia pyydetään valmistelemaan omat tutkimusstrategiansa huhtikuun 
loppuun mennessä. Tämän jälkeen Schildt-instituutin johtoryhmä laatii 
tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä laitosten 
tutkimusstrategioiden pohjalta ehdotuksen tiedekunnan tutkimusstrategiaksi. 
Tiedekuntaneuvosto käsittelee sen, jonka jälkeen se liitetään syyskuussa 
tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan.  

   
  ESITYS: Keskusteltaneen tiedekunnan tutkimusstrategiasta ja 

päätettäneen sen laadinnan aikataulusta. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
4. PhD ELISE KÄRKKÄISEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 20.9.2005.   

PhD Elise Kärkkäinen on jättänyt 9.9.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin englannin kielen, erityisesti vuorovaikutuslingvistiikan 
dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.  
  
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 
 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 
 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
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suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
     

  Kokouksessaan 20.9.2005 tiedekuntaneuvosto piti englannin kielen, erityisesti 
vuorovaikutuslingvistiikan dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Tuija Virtasen (Åbo Akademi) 
ja FT Marja-Leena Sorjosen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) antamaan 
lausuntonsa PhD Elise Kärkkäisen tieteellisestä pätevyydestä. 
FT Marja-Leena Sorjosen luovuttua asiantuntijatehtävästä, tiedekuntaneuvosto 
valitsi kokouksessaan 11.10.2005 hänen tilalleen professori Auli Hakulisen 
(Helsingin yliopisto), joka suostui tehtävään. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 1). Molemmat 
asiantuntijat katsovat PhD Elise Kärkkäisen tieteellisesti päteväksi englannin 
kielen, erityisesti vuorovaikutuslingvistiikan dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi perjantaina 
17.2.2006 klo 12 salissa P 312. PhD Elise Kärkkäinen esittää opetusnäytteensä 
aiheeksi Interaction-based studies of language: Practices in the construction of 
stance.  
  
ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).  

      
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan 
professori Arja Piirainen-Marsh, pj., professori Sirpa 
Leppänen, professori Paula Kalaja, professori Aila 
Mielikäinen (suomen kieli), lehtori Anne Pitkänen-Huhta, 
siht. ja opiskelija Minna Stolt.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

Vesterinen, Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, 
Salo-Lee ja Valo katsoivat PhD Kärkkäisen tieteellisesti 
päteväksi. 

    
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
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5. PhD BRIAN MAGNUSSONIN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 1.11.2005.   

PhD Brian Magnusson on jättänyt 27.10.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin taidehistorian, erityisesti Skandinavian ja Pohjois-
Amerikan taiteen ja kulttuurin dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.  
  
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 
 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 
 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
     

  Kokouksessaan 1.11.2005 tiedekuntaneuvosto piti taidehistorian, erityisesti 
Skandinavian ja Pohjois-Amerikan taiteen ja kulttuurin dosentuuria opetuksen 
ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Byron 
J. Nordstromin (Gustavus Adolphus College, USA) ja professori Annika 
Waenerbergin antamaan lausuntonsa PhD Brian Magnussonin tieteellisestä 
pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 2). Molemmat 
asiantuntijat katsovat PhD Brian Magnussonin tieteellisesti päteväksi 
taidehistorian, erityisesti Skandinavian ja Pohjois-Amerikan taiteen ja 
kulttuurin dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestetään maaliskuussa 2006. 
  
ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
 



 5 

2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäyte-
tilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

Vesterinen, Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, 
Salo-Lee ja Valo katsoivat PhD Magnussonin tieteellisesti 
päteväksi. 

    
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. FT PÄIVI KOSOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 1.11.2005.   

FT Päivi Kosonen on jättänyt 20.10.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin kirjallisuuden, erityisesti naistutkimuksen dosentiksi 
humanistiseen tiedekuntaan.  

  
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 

       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
 
Kokouksessaan 1.11.2005 tiedekuntaneuvosto piti kirjallisuuden, erityisesti 
naistutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja 
valitsi asiantuntijoiksi professori Hannu Riikosen (Helsingin yliopisto) ja 
professori Päivi Lappalaisen (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Päivi 
Kososen tieteellisestä pätevyydestä. 
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 3). Molemmat 
asiantuntijat katsovat FT Päivi Kososen tieteellisesti päteväksi kirjallisuuden, 
erityisesti naistutkimuksen dosentuuriin. 

  
ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
 

2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäyte-
tilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

Vesterinen, Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, 
Salo-Lee ja Valo katsoivat FT Kososen tieteellisesti 
päteväksi. 

    
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
7. DIGITAALISEN KULTTUURIN MAISTERIOHJELMA  
   

  Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää hyväksyttäväksi digitaalisen 
kulttuurin maisteriohjelman opetussuunnitelman (liite nro 4). 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  
      
  PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  

 
 

8. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Hänninen, Paimela) 
 

FL Kirsi Hänninen on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Visiosta toimintaan. Museoiden 
ympäristökasvatus innovatiivisena viestinä, sosiokulttuurisena jatkumona ja 
säätelymekanismina. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Janne Vilkuna ja FT Marja-Liisa Rönkkö (Helsingin 
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajina ovat toimineet professori Pirjo 
Korkiakangas ja dosentti Laura Aro. 
 
FL Hanna Paimela on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vastakohtien IKEA. Ikean arvot ja 
mentaliteetti muuttuvassa ajassa ja ympäristössä. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Harri Kalha 
(Helsingin yliopisto) ja professori Kimmo Jokinen. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg. 
 
ESITYS:  Määrättäneen. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
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9. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Drake, Pimiä) 
 
  Professori Frans Mäyrä (Tampereen yliopisto) ja Dr. Kristina Eriksson-

Backa (Åbo Akademi) esittävät, että YTM Merja Draken yhteisöviestinnän 
lisensiaatintutkimus Terveystiedon lähteillä: julkisen terveydenhuollon 
verkkopalvelujen tuottaminen hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Pertti Hurme. Tarkastajien lausunnot on lähetetty YTM 
Drakelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille  

  (liitteet nro 5 ja 6). 
 
  Professori Jaakko Lehtonen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
  hyväksytty. 
 
  Professori Juhani U. E. Lehtonen (Helsingin yliopisto) ja professori Toivo 

Nygård esittävät, että FM Tenho Pimiän etnologian lisensiaatintutkimus 
Madonna Ingrica ja Evakko-Kristus: suomensukuisia tietäjiä, taitajia ja heidän 
tutkijoitaan vuosina 1941–1944 hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Pirjo Korkiakangas. Tarkastajien lausunnon on lähetetty FM 
Pimiälle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 
8). 

 
  Professori Pirjo Korkiakangas esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä. 
  
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
10. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Drake, Pimiä) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet: 
 
  Merja Drake  
  pääaine: yhteisöviestintä 
   hyväksytty 
 
  Tenho Ilari Pimiä 
  pääaine: etnologia 
   hyvä  
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 

  
 11. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Heinänen, Iskanius) 

 
  Pöydälle 17.1.2006. 

FM Seija Heinänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä 
käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. 
Tiedekuntaneuvosto määräsi 20.9.2005 ennakkotarkastajiksi professori Pekka 
Korvenmaan (Taideteollinen korkeakoulu) ja emeritaprofessori Pirkko 
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Anttilan (Helsingin yliopisto). Lausunnot on jaettu tiedekuntaneuvoston 
jäsenille liitteinä 17.1.2006.  
Professori Pirkko Anttila on laittanut lisälausunnon, jossa hän puoltaa 
väittelyluvan myöntämistä (liite nro 9). 
 
FM Sanna Iskanius on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan 
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Venäjänkielisten 
maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti. Tiedekuntaneuvosto määräsi 
11.10.2005 ennakkotarkastajiksi professori Kaija Heikkisen (Joensuun 
yliopisto) ja professori Mart Rannutin (Tallinnan yliopisto, Viro).  
 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Iskaniukselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 
 
PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
   

12. VÄITÖSTILAISUUS (Heinänen, Sivonen, Valtonen) 
 

FM Seija Heinänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Käsi – taide – teollisuus. Näkemyksiä 
käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. 
Väittelylupa myönnettiin 7.2.2006. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 
28.4.2006 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii 
emeritaprofessori Pirkko Anttila (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Annika Waenerberg. 

 
FL Pauli Sivonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Being a Roman Magistrate. Office-
holding and Roman Identity in Late Antique Gaul. Väittelylupa myönnettiin 
12.4.2005. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 1.4.2006 klo 12 luentosalissa 
H320. Vastaväittäjänä toimii dosentti Antti Arjava (Helsingin yliopisto) ja 
kustoksena professori Seppo Zetterberg. 

 
Esiupseeri Hannu Valtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
museologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tavallisesta kuriositeetiksi 
– Keski-Suomen Ilmailumuseon Messerschmidt Bf 109 -lentokoneiden 
museoarvo (artikkeliväitös). Väittelylupa myönnettiin 13.12.2005. 
Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 24.3.2006 klo 12 Tikkakosken 
ilmasotakoulun suuressa auditoriossa. Vastaväittäjinä toimivat FT Pasi Kesseli 
(Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen johtaja) ja dosentti 
Juhani Kostet (Turun maakuntamuseo) sekä kustoksena professori Janne 
Vilkuna. 
 
ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

 
 
 



 9 

13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Jouhki) 
   

FL Jukka Jouhkin kulttuuriantropologian väitöskirjan Imagining the Other.  
Orientalism and Occidentalism in Tamil-European Relations in South India 
hyväksyminen. FL Jouhki puolusti julkisesti väitöskirjaansa 31.1.2006. 
Vastaväittäjänä toimi emeritusprofessori Matti Sarmela (Helsingin yliopisto). 
Vastaväittäjän lausunto jaetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
12). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Ilmari Vesterinen toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin vakiintuneita muotoja. Väittelijä sai tilaisuuden 
vastata työnsä keskeisiä kohtia koskeviin kysymyksiin. Hän selviytyi niistä 
erittäin ansiokkaasti.  
 
Professori Ilmari Vesterinen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin 
arvolauseella erinomainen. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Jouhki) 
 

FL (väit.) Jukka Jouhki anoo, että hänelle myönnettäisiin filosofian tohtorin 
tutkinto. 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin.  

  
 
 
 

 
Jyväskylässä 8. helmikuuta 2006 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 

 
  


