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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 
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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 17.3.2016. 

 
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. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

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

 
4. PROFESSORIN TEHTÄVÄ, SUOMEN KIELI  
 
   Vireille 16.9.2015 
 

Rehtori on 13.10.2015 hyväksynyt dekaanin esityksen suomen kielen professorin 
tehtävän täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi julkisella hakumenettelyllä 
ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 
liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma on liitteenä nro 1. 

 
Suomen kielen professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten 
laitokseen.  
 
Kielten laitoksen professorin tehtävää hakivat 22.11.2015 päättyneen määräajan 
kuluessa: 
 
Ahlholm (ent. Kela), Maria, FT, dos. 
Brattico, Pauli, FT, dos. 
De Smit, Merlijn, PhD 

   Suni, Minna, FT, dos. 
 

Yliopiston johtosäännön 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin 
tehtävään ottamisessa.   
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Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja 
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä 
asiantuntijalta. Tarvittaessa valmisteluryhmä voi päätöksellään valita ne hakijat, joiden osalta 
toteutetaan asiantuntijamenettely. Valinta tulee perustua runsaasta hakijajoukosta ensi sijassa 
kysymykseen tuleviin hakijoihin ja valinnan ulkopuolelle jäävien osalta tulee selkeästi pystyä 
osoittamaan ensi sijassa hakijalta puuttuva kelpoisuus tai muu osoitettavissa oleva syy valinnan 
ulkopuolelle jäämiseen.  
 
Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla ulkomaalaisia, 
ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon muun 
ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. 
 
Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallisen lausunnon 
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät 
lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto.  Asiantuntija voi antaa 
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Luukka, pj., Pitkänen-Huhta, Jantunen ja Oikari, 
siht.) on valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 28.1.2016 
asiantuntijoiksi professori Marja Järventaustan (Kölnin yliopisto, Saksa) ja professori 
emeritus Börje Vähämäen (Toronton yliopisto, Kanada) suostumuksensa mukaisesti. 

 
Asiantuntijoille on toimitettu selvitys asiantuntijan kannalta tarpeellisista asiakirjoista, 
tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma ja hakijoiden 
hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan suomen kielen professorin tehtävän hakijat. 

 2. Todetaan asiantuntijat. 
 
PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 

     2. Todettiin. 
 
 
5. YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ, SOVELTAVA KIELITIEDE 
  

 Yliopistonlehtorin tehtävä, soveltava kielitiede, on sijoitettu kielten laitokseen. Tehtävä 
täytetään 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. 

 
Yliopistonlehtorin tehtävä tukee laaja-alaisesti kielten laitoksen tutkimuksen 
painoalojen mukaista soveltavaa kielentutkimusta sekä tutkimuksen painoalojen 
mukaista koulutusta. Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat tutkimus, opetus 
laitoksen yhteisillä kursseilla sekä kansainvälisessä maisteriohjelmassa, 
opetusteknologian käytön kehittäminen, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen, 
osallistuminen jatkokoulutukseen sekä tutkimusrahoituksen hankkiminen. Hakijalta 
edellytetään näyttöjä tutkimuksesta ensisijaisesti laitoksen painoalalla kielen oppiminen 
ja opettaminen (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/painoalueet).  

 
 Soveltavan kielitieteen yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 20.12.2015 päättyneen 

määräajan kuluessa: 
 

 Aro, Mari, FT 
 Caruso, Giuseppe, FT 
 Franciosi, Stephan, J., Ed.D. 

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/painoalueet
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 Jakonen, Teppo, FT    
Laihonen, Petteri, FT 
Lehtonen, Heini, FT 
Lindgrén, Signe-Anita, FT 
Ruohotie-Lyhty, Maria, KT 
Tergujeff, Elina, 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.  
 
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. Soveltavan kielitieteen yliopistonlehtorilta 
edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä opettaa englannin kielellä. Eduksi katsotaan 
syventävät opinnot joko englannin tai suomen kielessä sekä kokemus ja näyttö uuden teknologian 
käytöstä opetuksen kehittämisessä. 

 
Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin hakijat FT Mari Aro, KT Maria Ruohotie-Lyhty ja 
FT Riikka Ullakonoja. FT Aro on 29.1.2016 lähettämään sähköpostiviestillä peruuttanut 
hakemuksensa. Dekaani on 4.2.2016 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden 
opetusnäytteiden aiheet. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 
Laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2016 
alkaen toistaiseksi on liitteenä nro 3. 
 

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. 
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6. YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ, RUOTSIN KIELI 
  

 Yliopistonlehtorin tehtävä, ruotsin kieli, on sijoitettu kielten laitokseen. Tehtävä 
täytetään 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. 

 
Ruotsin kielen yliopistonlehtorin tehtävä tukee kielten laitoksen tutkimuksen 
painoalojen mukaista soveltavaa kielentutkimusta sekä tutkimuksen painoalojen 
mukaista koulutusta. Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat tutkimus, opetus, 
opetusteknologian käytön kehittäminen, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastaminen, 
osallistuminen jatkokoulutukseen sekä tutkimusrahoituksen hankkiminen. Hakijalta 
edellytetään näyttöjä tutkimuksesta joko painoalalla kielen oppiminen ja opettaminen tai 
diskurssintutkimus (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/painoalueet).  

 
 Ruotsin kielen yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 7.2.2016 päättyneen määräajan 

kuluessa: 
 

  Juurakko-Paavola, Taina, FT, dos. 
 Nyqvist, Eeva-Liisa, FT 
 Rawoens, Gudrun, Dr. 

Tergujeff, Elina, FT 
Välimaa, Jari-Pekka, FT 

  
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. Ruotsin kielen yliopistonlehtorilta edellytetään 
erinomaista ruotsin kielen taitoa sekä kykyä opettaa englannin kielellä. Eduksi katsotaan 
syventävät opinnot englannin kielessä. 

 
Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin hakijat FT Taina Juurakko-Paavola ja FT Eeva-Liisa 
Nyqvist. Dekaani on 1.3.2016 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden 
opetusnäytteiden aiheet. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4. 
 

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/painoalueet
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Laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2016 
alkaen toistaiseksi on liitteenä nro 5. 
 

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 ruotsin kielen yliopistonlehtorin tehtävän 

täyttämisestä laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan 
muistion pohjalta. 

 
   PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
      2. Keskusteltiin. 
 
 
7. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, ETNOLOGIA (Pöysä) 
 

 Vireille 14.10.2015 
 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala esitti 22.9.2015 
tiedekunnalle arviointiprosessin käynnistämistä dosentti, FT Jyrki Pöysän kelpoisuuden 
ja tieteellisten ansioiden arvioimiseksi neliportaisen tutkijauramallin periaatteen 
mukaisesti.  

 
Dosentti Pöysä otettiin historian ja etnologian laitoksen etnologian yliopistotutkijan 
tehtävään ajalle 1.8.2012–31.7.2016. 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. 
 
Etnologian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös tutkimushankkeiden 
suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), opetus, 
opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ohjaus ja tarkastus. 
Yliopistotutkija Pöysän 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.  
 
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 
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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. 

 
Arviointi toteutettiin Jyväskylän yliopiston ohjeiden mukaan ulkopuolista arvioijaa 
käyttäen. Ojala esitti 22.9.2015 (tiedekuntaneuvoston kokous 9/14.10.2015) arvioijaksi 
professori Helena Ruotsalaa (Turun yliopisto). Dekaani valitsi Ruotsalan arvioijan 
tehtävään 14.10.2015 tekemällään päätöksellä. Professori Helena Ruotsalan lausunto on 
liitteenä nro 6.  
 
Laitoksen johtaja Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 7. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti Pöysän ansioiden, arvioijalausunnon ja muiden 
esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö hän Pöysän ottamista tehtävään.  

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

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan dosentti, FT Jyrki Pöysän ansioiden, professori 

Helena Ruotsalan lausunnon, laitoksen johtaja Jari Ojalan 
muistion sekä muiden esille tulevien seikkojen perusteella 
Pöysän tehtävän vakinaistamisesta 1.8.2016 alkaen. 
    

  PÄÄTÖS: Keskusteltiin ja valtuutettiin dekaani päättämään asiasta 
asiantuntijalausunnon ja laitoksen johtajan muistion pohjalta. 

 
 
8. YLIOPISTOTUTKIJAN TEHTÄVÄ, TAIDEHISTORIA (Pirinen) 
 

 Vireille 23.3.2016 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Heikki Hanka esittää 
arviointiprosessin käynnistämistä dosentti, FT Hanna Pirisen kelpoisuuden ja 
tieteellisten ansioiden arvioimiseksi neliportaisen tutkijauramallin periaatteen 
mukaisesti.  

 
Dosentti Pirinen otettiin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan 
(taiteiden ja kulttuurin tutkimus) tehtävään ajalle 1.1.2013–31.12.2016. 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. 



8 
 

 

 
Taidehistorian yliopistotutkijan tehtävässä painottuvat tutkimus (myös 
tutkimushankkeiden suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen), 
opetus, opinnäytetöiden ohjaus (kandidaatintutkielmista väitöskirjoihin) ja tarkastus. 
Yliopistotutkija Pirisen tehtävässä painottuvat erityisesti korkeatasoinen tutkimus ja 
tutkimushankkeiden johtaminen, mutta myös opetus, ohjaus ja opetuksen koordinointi. 
Pirisen erityistehtäviin kuuluu lisäksi monitieteisestä tutkimuksesta nousevan 
liiketoiminnan kehittäminen. 
  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva 
tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen 
perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  
 
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.  

 
Arviointi toteutetaan Jyväskylän yliopiston ohjeiden mukaan ulkopuolista arvioijaa 
käyttäen. Arvioijaksi laitoksen johtaja Heikki Hanka esittää professori emeritus Markus 
Hiekkasta (Helsingin yliopisto). 

 
Asiantuntijoiden esteellisyydestä sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:iä. Jyväskylän 
yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 13 §:n mukaan dekaani valitsee asiantuntijat.  

 
Arvioijalle toimitetaan hakijan CV, julkaisuluettelo sekä arvioitaviksi liitetyt julkaisut. 
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Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan dekaani päättää 
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dosentti Pirisen ansioiden, arvioijalausunnon ja muiden 
esille tulevien seikkojen perusteella, esittääkö hän Pirisen ottamista tehtävään.  

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

Laitoksen johtaja Heikki Hangan esitys ja dosentti Hanna Pirisen CV, yliopisto-
opetukseen ja ohjaukseen liittyvä toiminta sekä julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 8 ja 9. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Keskustellaan dosentti, FT Hanna Pirisen taidehistorian 
yliopistotutkijan tehtävän arviointiprosessin 
käynnistämisestä neliportaisen tutkijauramallin mukaisesti. 

    2. Annetaan dekaanille valtuudet ryhtyä mainittuihin toimiin 
Pirisen kelpoisuuden ja ansioiden arvioimiseksi 
asiantuntijamenettelyä käyttäen.    

 
  PÄÄTÖS: 1. Keskusteltiin. 
    2. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
9. FT JUSSI LASSILAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
  
  Vireille 23.3.2016 
 

FT Jussi Lassila on jättänyt 25.2.2016 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin venäjän kielen ja kulttuurin, erityisesti Venäjän yhteiskunnan ja 
politiikan diskurssintutkimuksen 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. 
 

Kielten laitoksen johtaja pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että venäjän kielen ja kulttuurin, erityisesti 

Venäjän yhteiskunnan ja politiikan diskurssintutkimuksen 
dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 
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     2. Valitaan asiantuntijoiksi Dr Lara Ryazanova-Clarke 
(Edinburgin yliopisto) ja professori Markku Lonkila 
(yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, JY) 
suostumuksensa mukaisesti. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Valittiin. 
 
 
10. OPETUSSUUNNITELMAT 2016–2018  
 

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

Tiedekunnan opetussuunnitelmista on päätetty kaudelle 2015–2017 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.3.2015. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin Applied 
language studies for the changing society, Music, Mind and Technology ja Music 
Therapy ollaan valitsemassa opiskelijoita aloittamaan opintonsa syyslukukaudella 2016 
ja niihin tulee vahvistaa opetussuunnitelmat. Maisteriohjelmat ovat kaksivuotisia ja 
opetussuunnitelmat vahvistetaan kaudelle 2016–2018. Tästä huolimatta kansainväliset 
maisteriohjelmat ovat mukana yliopiston opetussuunnitelmien uudistamiskierroksella, 
jossa uudet opetussuunnitelmat valmistellaan kaudelle 2017–2020. 
 
Edellisellä opetussuunnitelmakierroksella tiedekuntaneuvosto päätti 
opetussuunnitelmien yhteisissä linjauksissa, että englanninkielisissä maisteriohjelmissa 
opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte englannin kielellä sekä suomen kielen 
taitotasoa 2 vastaava kurssi tai tentti. 
 
Ehdotus kansainvälisen maisteriohjelman Applied language studies for the changing 
society opetussuunnitelmaksi on liitteenä nro 10. Ehdotukset maisteriohjelmien Music, 
Mind and Technology ja Music Therapy opetussuunnitelmiksi ovat liitteinä nro 11 ja 
12. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään kansainvälisten maisteriohjelmien Applied 

language studies for the changing society, Music, Mind and 
Technology ja Music Therapy opetussuunnitelmat kaudelle 
2016–2018 liitteen mukaisesti. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 
11. ERILLISET OPINTO-OIKEUDET / TARKENNUS 
 

Yliopiston tutkintosäännön (27 §) mukaan tiedekunnat voivat myöntää erillisiä opiskeluoikeuksia 
sellaisiin opintokokonaisuuksiin, jotka eivät ole tarjolla Jyväskylän yliopiston avoimena yliopisto-
opetuksena. Tämä ei koske yliopistojen välisten sopimusten tai vaihto-ohjelmien perusteella 
myönnettäviä erillisiä opiskeluoikeuksia. Tiedekuntaneuvosto päättää erillisten opiskeluoikeuksien 
hakumenettelystä ja myöntöperusteista. Dekaani myöntää opiskeluoikeuden. 

 
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.9.2015 erillisten opinto-oikeuksien 
myöntämisperusteista ja hakumenettelystä. Tuolloin päätettiin, että opinnot ovat 
maksullisia ja niistä peritään avoimen yliopiston hinnoittelukäytännön mukaisesti 
opintokokonaisuuksista 10 €/opintopiste ja erillisistä opintojaksoista 15 €/opintopiste. 
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Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 
(1082/2009) kuitenkin todetaan, että yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 19 §:ssä tarkoitetut opettajankoulutuksen opinnot, jos ne suoritetaan erillisinä 
opintoina, ovat opiskelijalle maksuttomia. Mainitun asetuksen 19 §:ssä todetaan, että 
opettajankoulutuksen opintoja ovat mm. aineenopettajan koulutukseen kuuluvat 
opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen 
opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja. 
Tarkennetaan tiedekuntaneuvoston aiempaa päätöstä erillisistä opinnoista siten, että 
erillisinä opintoina suoritettavat aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan 
aineen opinnot ovat hakijalle maksuttomat silloin kun hänellä on suoritettuna ylempi 
korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot tai hänellä on ylempi 
korkeakoulututkinto ja hän on suorittamassa opettajan pedagogisia opintoja. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Tarkennetaan erillisiä opinto-oikeuksia koskevaa päätöstä 

siten, että erillisinä opintoina suoritettavat aineenopettajan 
koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot ovat 
hakijalle maksuttomat silloin kun hänellä on suoritettuna 
ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot 
tai hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja hän on 
suorittamassa opettajan pedagogisia opintoja. 

 
PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

12.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Rohas) 
 

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen 
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (22 §) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää 
väitöskirjakäsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon 
suorittaneita ja joilla on riittävät tieteelliset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia 
esitarkastajana. Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. 
Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen 
pääedustaja. 

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Raine Koskimaa ehdottaa, että FM Eeva Rohaksen 
nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjakäsikirjoituksen Sylviasta, Sylvialle, Sylviana. 
Retoriikka ja merkityksenmuodostus osoitteessa www.sylviaplathforum.com 
esitarkastajina tulisivat toimimaan dosentti, FT Kaisa Kurikka (Turun yliopisto) ja 
dosentti, YTT Kaarina Nikunen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajina ovat 
toimineet yliopistotutkija Urpo Kovala ja professori emeritus Erkki Vainikkala.  

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

13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Blankenstein) 
 

Yliopiston tutkintosäännön (22 §) mukaan esitarkastajien tulee viimeistään kolmen kuukauden 
(humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan kahden kuukauden) kuluessa tehtävän saamisesta 
joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan luvan myöntämistä 
väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Esitarkastajan ehdotus luvan myöntämisestä 
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ei saa olla ehdollinen. Yliopistolain (44 §) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen 
antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto. 

 
Tiedekunta hyväksyi 9.12.2015 FL Heli Blankensteinin romaanisen filologian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Le subjonctif en moyen francais à la lumière d’un corpus de 
textes des XIVe, XVe et XVIe siècles esitarkastajiksi professori Joëlle Ducosin 
(Université de Paris-Sorbonne) ja professori Juhani Härmän (Helsingin yliopisto). 
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL Blankensteinille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 
 

  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
 
14.  VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Leontjev, Robbins, Westman) 
 

Yliopiston tutkintosäännön (23 §) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjan julkiseen 
tarkastustilaisuuteen yhden tai useamman vastaväittäjän. Vastaväittäjän/jien tulee olla professori 
tai tohtorin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/jien päätoimen 
on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. 
Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/jien valinnasta. 
 
Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustoksen. Kustoksen tulee olla työsuhteessa 
Jyväskylän yliopistoon. Kustoksen tehtävänä on perehdyttää vastaväittäjä/t tiedekunnan 
väittelyohjeisiin ja pitää huolta, että erityisesti ulkomaalaiset vastaväittäjät perehdytetään 
Jyväskylän yliopiston väitöskäytänteisiin ja käytössä oleviin arvosteluasteikkoihin. 
 
Tutkintosäännön (23 §) mukaan tiedekuntaneuvosto voi nimetä erityisen arviointilautakunnan, 
joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista. Tiedekuntaneuvosto päätti 
kokouksessaan 10.6.2015, että humanistisessa tiedekunnassa väitöskirjan arvostelussa esityksen 
väitöskirjan arvioinnista tekee arviointilautakunta. Arviointilautakuntaan kuuluu vähintään kolme 
jäsentä: vastaväittäjä, oppiaineen edustaja ja ns. ulkopuolinen jäsen. Oppiaineen edustaja 
arviointilautakunnassa on kustos. Arviointilautakunnan jäsenillä tulee olla tohtorin tutkinto. 
Arviointilautakunnan puheenjohtajana toimii oppiaineen edustaja. Mikäli kustos on väitöskirjan 
pääohjaaja tai toinen ohjaaja, oppiaineen edustaja on oppiaineen pääedustaja. Mikäli kyseessä on 
edelleen väitöskirjan ohjaaja, oppiaineen edustajana arviointilautakunnassa toimii laitoksen johtaja 
tai varajohtaja. Mikäli kaikki edellä mainitut ovat väitöskirjan ohjaajia, oppiaineen edustajana 
arviointilautakunnassa toimii joku muu oppiaineesta. 
 
Arviointilautakunnan kokoonpanosta päättää tiedekuntaneuvosto samassa yhteydessä kun 
päätetään väitöstilaisuudesta. Ehdotuksen arviointilautakunnasta tekee oppiaineen pääedustaja. 
 

Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että MA Dmitri Leontjevin 
soveltavan kielitieteen väitöskirjan ICAnDoiT: The Impact of Computerised Adaptive 
Corrective Feedback on L2 English Learners tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 23. 
huhtikuuta 2016 klo 12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii Associate Professor 
Matthew Poehner (The Pennsylvania State University) ja kustoksena professori Ari 
Huhta. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 24.2.2016.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Ari Huhta ehdottaa, että arviointilautakuntaan 
nimetään vastaväittäjä Associate Professor Matthew Poehner, professori Tarja Nikula-
Jäntti (pj.) ja professori Sari Pöyhönen. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori 
Riikka Alanen.  
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Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että FM Nina Robbinsin 
museologian väitöskirjan Poisto museokokoelmasta. Museologinen arvokeskustelu 
kokoelmanhallinnan määrittäjänä tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 16. huhtikuuta 
2016 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212), ja että vastaväittäjänä toimii FT Riitta 
Ojanperä (Kansallisgalleria) ja kustoksena professori Janne Vilkuna. Lupa väitöskirjan 
julkiseen tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.1.2016.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Janne Vilkuna ehdottaa, että arviointilautakuntaan 
nimetään FT Riitta Ojanperä, professori Heikki Hanka (pj.) ja dosentti Ulla Knuutinen. 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Janne Vilkuna.  

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Raine Koskimaa ehdottaa, että FM Maija-Liisa 
Westmanin nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Teatterikritiikki intohimojen 
näyttämöillä. Tapaus Keskisuomalainen: Teatterikritiikin ulkoasun, sisällön ja 
paradigmojen muutos 1961–2010 tarkastustilaisuus pidetään torstaina 19. toukokuuta 
klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212), ja että vastaväittäjänä toimii dosentti, 
yliopistonlehtori Maaria Linko (Helsingin yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija Urpo 
Kovala.   
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Raine Koskimaa ehdottaa, että arviointilautakuntaan 
nimetään dosentti Maaria Linko, professori Raine Koskimaa (pj.) ja professori Sanna 
Karkulehto. Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori emeritus Erkki Vainikkala 
ja yliopistotutkija Urpo Kovala.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

15. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU (Lonkila, Ylönen) 
 

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. 

 
FM Helena Lonkilan museologian väitöskirjan Syvällä sydänmaassa – Yrjö Blomstedtin 
ja Victor Sucksdorffin Kainuu hyväksyminen. FM Lonkila puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 19.2.2016. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Lonkilalle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15).  
 
Professori Janne Vilkunan kustoksen lausunto on liitteenä nro 16. 
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Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 17. 
 

FM Susanne Ylösen taidekasvatuksen väitöskirjan Tappeleva rapuhirviö. Kauhun 
estetiikka lastenkulttuurissa hyväksyminen. FM Ylönen puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 5.3.2016. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Ylöselle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 18).  
 
Professori Pauline von Bonsdorffin kustoksen lausunto on liitteenä nro 19. 
Arviointilautakunnan ehdotus arvolauseeksi on liitteenä nro 20. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja arvosteltiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON MYÖNTÄMINEN (Lonkila, Ylönen)  
 
Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaisesti filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin 
tutkinnot myönnetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa. 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM (väit.) Helena Lonkila (museologia) 
 
  FM (väit.) Susanne Ylönen (taidekasvatus) 
 
 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 
 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 
 

 
Jyväskylässä 23. päivänä maaliskuuta 2016 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
   
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Maija Pöyhönen 
 
 


