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Dekaanin vuosikatsaus

Jyväskylän yliopiston humanistinen tie-
dekunta teki vuonna 2012 tutkimuksen 

ja koulutuksen alalla erinomaista tulosta. 
Tiedekunnan	kaikki	 laitokset	 saavuttivat	 ta-
voitteensa.	Mainio	tulos	näkyi	ennen	muuta	
toiminnan	laadussa,	mutta	myös	valmistunei-
den	kandidaattien,	maistereiden,	tohtoreiden	
sekä tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisu-
jen määrän nousuna. Laitosten henkilökunta 
vaikutti	muutenkin	monipuolisesti	ja	laajasti	
yhteiskunnassa, he osallistuivat aktiivisesti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun, antoivat 
asiantuntijalausuntoja sekä laativat erilaisia 
raportteja	ja	selvityksiä	julkisyhteisöille	ja	yk-
sityisille toimijoille.

Tiedekunnan tutkimustoimintaa koordi-
noiva	 Wolmar	 Schildt	 -instituutti	 keskittyi	
vuoden 2012 aikana ennen muuta tohtorikou-
lutuksen	rakenteiden	ja	prosessien	kehittämi-
seen sekä vahvistamaan tohtorikoulutuksen 
eri osa-alueita. Sellaisia toimia olivat muun 
muassa jatko-opintosuunnitelmien uudista-
minen ja ohjaajakoulutukseen panostaminen. 
Tohtorikoulutuksessa	 tiedekunta	 ylitti	 roi-
masti	 sille	 asetetut	 tavoitteet,	 sillä	 tohtoreita	
valmistui	-	jo	toista	vuotta	peräkkäin	-	37	(ta-

voite 26, vuodesta 2013 32). Tutkimusta edis-
tämään on luotu Wolmar Schildt Collegium, 
joka	 kehittää	 ja	 tukee	 tutkimusta	 ja	 tutki-
musedellytyksiä tiedekunnassa. Sen avulla 
pyritään kokonaisvaltaisesti vahvistamaan 
tiedekunnassa tehtävää tutkimusta ja jatko-
koulutusta.

Laitokset olivat hyvin aktiivisia tutkimus-
rahoituksen hakemisessa, sillä esimerkiksi 
Suomen	Akatemialle	 jätettiin	 tiedekunnasta	
vuoden aikana 51 hakemusta. Myös tuloksia 
syntyi,	sillä	tiedekunnasta	johdettiin	yhteen-
sä	 54	 kilpaillun	 rahoituksen	 hanketta	 ja	 60	
muiden	rahoittajien	tukemaa	hanketta.

Humanistinen tiedekunta on edelleen suo-
sittu	opiskelupaikka,	sillä	3	000	päävalintaan	
osallistuneen hakijan joukosta noin joka kym-
menes pääsi opiskelemaan. Lisäksi satakunta 
opiskelijaa	otettiin	maisterikoulutuksiin;	yh-
teensä tiedekunnassa perusopiskelijoita on 
3 200. Vuoden suuri ponnistus peruskoulu-
tuksessa	 liittyi	 uusien	 opetussuunnitelmien	
laatimiseen kolmivuotiskaudelle 2012 - 2015. 
Kaikkien laitosten opetussuunnitelmissa 
kiinnitettiin	 erityistä	 huomiota	 työelämä-
valmiuksiin ja työelämäorientaatioon, sillä 
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tiedekunnassa otetaan työllistyminen ja yh-
teiskunnallinen tarpeet vakavasti huomioon.

Tiedekunnan toimintaa varjosti vuoden 
aikana useissa laitoksissa havaitut tilaongel-
mat,	ja	monen	yksikön	väkeä	oli	valitettavan	
paljon	sijoitettuna	erilaisiin	väistötiloihin.	Yh-
teistyössä yliopiston tilapalveluiden kanssa 
tiedekunnalle	 on	 laadittu	 kokonaisvaltaista	
tilasuunnitelmaa,	 jossa	 pyritään	 siihen,	 että	
humanistisen tiedekunnan laitokset olisivat 
tulevaisuudessa fyysisesti entistä lähempä-
nä toisiaan. Samassa yhteydessä pyritään 
varautumaan myös kustannusten nousuun 
tiivistämällä	 tiloja	huomattavasti	 sekä	kehit-

tämällä esimerkiksi studio- ja laboratoriotilo-
jen	yhteiskäyttöä.

Petri Karonen
Dekaani
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Monisärmäinen humanismi

Humanistiset tieteet Jyväskylän yliopis-
tossa	 tarkastelevat	 kulttuuria,	 taiteita	

ja traditioita, yhteisöjä ja yhteiskuntia. Tie-
dekunnassa	 ovat	 edustettuina	 kieliä	 ja	 vies-
tintää,	 taiteita	 ja	 musiikkia	 sekä	 kulttuuria	
ja historiaa tutkivat alat. Tiedekunta yhdis-
tää humanistisen arvopohjan ja yleissivis-
tyksen parhaat perinteet laadukkaaseen, 
tulevaisuutta	 luotaavaan	 tutkimukseen	 ja	
työelämäsuuntautuneeseen, tehokkaaseen 
koulutukseen.	 Suomalaista	 kulttuuria	 ja	 yh-
teiskuntaelämää vahvistetaan, myös kansain-
välisissä yhteyksissään.

Tiedekunnassa tehdään yhtäältä perustut-
kimusta ja tähdätään teorianmuodostukseen, 
toisaalta etsitään osaamiselle uusia yhteis-
kunnallisia sovellusalueita. Tiedekunnassa 
vahvasti	edustettuja	omaleimaisia	ja	tuloksel-
lisia tutkimusaloja ovat esimerkiksi soveltava 
kielentutkimus, kognitiivinen musiikintutki-
mus sekä vertaileva historiantutkimus. Hu-
manistisen alan omaleimaisuudesta, moni-
tieteisyydestä ja innovatiivisuudesta kertovat 
monet	 teknologiaan	 liittyvät	 tutkimushank-
keet. Humanististen alojen tutkimuksen tu-
lokset	koskettavat	kaikkia.

Tiedekunta kuuluu alansa johtaviin yksi-
köihin Suomessa. Tiedekunnan laitosrakenne 
on tasapainoinen ja kaikki laitokset tekevät 
tasaista ja laadukasta tulosta niin tutkimuk-
sen, koulutuksen kuin yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksenkin alueilla. Tiedekunnan 
erityisenä vahvuutena on sen monialainen, 
korkealuokkainen tutkimus ja siihen perus-
tuva opetus. Tiedekunnan koulutustoiminta 
on	 volyymiltään	 huomattavaa.	 Tiedekunta	
on	Suomen	 suurin	 aineenopettajia	valmista-
va yksikkö, josta valmistuu vieraiden kielten, 
äidinkielen ja kirjallisuuden, historian sekä 
musiikin	aineenopettajia	peruskouluihin,	lu-
kioihin ja muihin oppilaitoksiin sekä tutkijoi-
ta ja asiantuntijoita moniin yhteiskunnallisiin 
tehtäviin.

5
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Historian ja etnologian laitos
• Arkistonhallinnan maisteriohjelma
•  Etnologia
•  Historia
•  Suomen historia
•  Taloushistoria
•  Yleinen historia
•  Eurooppa-opinnot

Kielten laitos
•  Englannin kieli
•  Latinan kieli
•		Romaaninen	filologia
•  Ruotsin kieli
•		Saksan	kieli	ja	kulttuuri
•  Soveltava kielitiede
•		Suomalainen	viittomakieli
•  Suomen kieli
•		Suomen	kieli	ja	kulttuuri
•		Venäjän	kieli	ja	kulttuuri
•		Antiikin	kulttuuri
•  Deutsche Kulturstudien
•  Espanjan kieli
•  Études françaises
•  Italian kieli
•		Slovakin	kieli	ja	kulttuuri
•  Suomi toisena ja vieraana kielenä
•		Kuurojen	yhteisö,	kulttuuri	ja	
	 viittomakielisyys

Taiteiden ja kulttuurin 

tutkimuksen laitos
•  Hungarologia
•  Digital Culture
•  Kirjallisuus
•		Kirjoittaminen
•  Museologia
•		Nykykulttuurin	tutkimus
•  Taidehistoria
•  Taidekasvatus

Viestintätieteiden laitos
•  Intercultural Communication
•  Journalistiikka
•  Puheviestintä
•  Yhteisöviestintä

Soveltavan kielentutkimuksen 

keskus

Tiedekunnan palvelukeskus

Wolmar Schildt –instituutti

Musiikin laitos
•  Musiikkikasvatus
•  Musiikkitiede
•  Music, Mind and Technology
•  Music Therapy

Humanistinen tiedekunta

6
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Historian ja etnologian 
laitos

Historiallisen menestyksekäs 
vuosi

Kymmenvuotista olemassaoloaan vuoden 
mittaan	 juhlistanut	 Historian	 ja	 etnologian	
laitos (Hela) menestyi vuonna 2012 erinomai-
sesti	sekä	tutkimuksessa	että	koulutuksessa,	
vaikka toimintaympäristö niin yliopiston 
ulkopuolella kuin sisälläkin oli jatkuvan va-
kaassa muutostilassa. 
Hela	tuottaa	laadukasta	ja	merkityksellistä	

tutkimustietoa. Laitoksen tutkimustoimin-
nan	osalta	merkittävin	uutinen	vuonna	2012	
oli ”Yhteiskunnan historia” -huippuyksikön 
toiminnan alkaminen vuoden alussa (yhdes-
sä Tampereen ja Åbo Akademin kanssa). Hela 
jatkoi	vahvaa	julkaisutoimintaansa	ja	saavutti	
vuoden aikana uuden ennätyksen kansain-
välisten vertaisarvioitujen julkaisujen tuo-
tannossa.	 Kansainvälistymistä	 tuettiin	 Hela	
Visiting	 Fellow	 -ohjelmalla,	 jonka	 puitteissa	

saatiin neljä ulkomaista tutkijaa pidemmille 
tutkijavierailuille laitokseen. Tutkimuksen 
kokonaisuutta	 jäsennettiin	kymmenen	tutki-
muskeskittymän	avulla	ja	tutkijoiden	toimin-
nan	tueksi	palkattiin	tutkimusavustajia.

Hela on yksi Suomen laadukkaimmista 
maisterien	ja	tohtoreiden	kouluttajista	koulu-
tusaloillaan sekä maan tehokkaimpia histori-
an	aineenopettajakouluttajia.	Laitos	on	myös	
ainoa maisteritason arkistohallinnon kou-
lutusta tarjoava alansa yksikkö Suomessa. 
Vuonna 2012 Hela tarjosi enemmän kontakti-
opetusta kuin aiemmin, kun tutkimushank-
keissa	 oleva	 henkilöstö	 otettiin	 aikaisempaa	
laajemmin mukaan opetustehtäviin.
Laitos	 on	 varsin	 suosittu	 hakukohde:	 eri	

oppiaineisiin haki 2012 opiskelemaan 697 
henkeä,	 joista	 pääsykokeiden	 kautta	 opiske-
lupaikan	sai	45	uutta	opiskelijaa,	siis	noin	6,5	
% hakijoista. Laitokselta valmistui 55 huma-
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nististen	 tieteiden	kandidaattia,	 43	filosofian	
maisteria	ja	seitsemän	filosofian	tohtoria.	

Motivoitunut ja laadukas henkilöstö on 
historian ja etnologian laitoksen tärkein voi-
mavara.	 Vuoden	 2012	 aikana	 laitos	 saavutti	
ennätyksen myös henkilöstön lukumäärällä 
mitattuna:	 laitoksella	 työskenteli	 erilaisis-
sa ja eripituisissa palkkasuhteissa yli 80 eri 
henkilöä ja lisäksi apurahoilla ja erilaisilla 
ulkopuolisilla rahoitusjärjestelyillä laitoksen 
tiloissa työskenteli parikymmentä henkilöä. 

Helan menestysvuoden taustalla oli poik-
keuksellisen hyvä taloudellinen tilanne. Täy-
dentävä rahoitus kasvoi peräti viidenneksel-
lä ja sen osuus Helan kokonaisrahoituksesta 
ylsi	 2012	 kaikkien	 aikojen	 ennätykseen:	 46	
prosenttiin	kokonaisrahoituksesta.	Laitoksel-
la toimi yhteensä 42 täydentävän rahoituksen 
hanketta.	 Helan	 tulevaisuus	 näyttää	 lyhyel-
lä aikavälillä varsin valoisalta, eikä pidem-
mälläkään	 jaksolla	 pitäisi	 tulla	 dramaattisia	
muutoksia.	 Vakauttavia	 tekijöitä	 ovat	 laitok-
sen tuloksen tasaisuus uuden rahoitusmallin 
kriteereillä sekä huippuyksikön selkäranka 

täydentävään rahoitukseen vuosiksi eteen-
päin.
Helan	 toiminta	 keskitettiin	 vuoden	 aika-

na Historica -rakennukseen, jossa työskenteli 
vuoden	 lopussa	noin	70	henkeä	–	vuotta	ai-
emmin	lukumäärä	oli	40.	Tilankäyttöä	ratio-
nalisoitiin siirtämällä henkilöitä usean hen-
gen huoneisiin. 

Helan yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
kytkeytyy	 tutkimukseen	 ja	 koulutukseen:	
laitos	tuottaa	korkeatasoista	tutkimusta	sekä	
kouluttaa	huippuosaajia	yhteiskunnan	palve-
lukseen.	Vuoden	aikana	solmittiin	useita	tila-
ustutkimus ja tutkimusyhteistyösopimuksia. 

Jari Ojala, laitoksen johtaja
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Kielten laitos

Kansainvälinen yhteisö
Kielten laitoksen perustamisesta tuli 

1.8.2012	 kuluneeksi	 10	 vuotta.	 Näiden	 kym-
menen vuoden aikana laitoksesta on muo-
toutunut	 perinteiset	 oppiainerajat	 ylittävä	
monikielinen	 ja	 -kulttuurinen	 tutkimus-	 ja	
oppimisyhteisö, jonka toiminnan perustana 
on kansainvälisyys. Laitoksen työntekijöistä 
yli neljäsosa on ei-suomalaisia, ja laitoksen 
kahden talon käytävillä puhutaan ja viitotaan 
yhtätoista eri äidinkieltä ja niin henkilökun-
nan kuin opiskelijoidenkin kansainvälinen 
liikkuvuus on runsasta. 

Laitoksella voi opiskella maisterintutkin-
non	 pääaineena	 kymmentä	 oppiainetta	 ja	
tämän lisäksi erilaisia sivuainekokonaisuuk-
sia. Kielivalikoima on laaja ja laitoksessa toi-
mii	 myös	 maamme	 ainoa	 viittomakielinen	
akateeminen	 yhteisö:	 Viittomakielen	 keskus	
perustettiin	 vuonna	 2010	 valtakunnallisena	

erityistehtävänä.	 Laitokseen	 sijoittuu	 myös	
kieliaineiden valtakunnallisen Langnet -tut-
kijakoulun johtajuus. 

Tutkimuksesta arkeen
Kielten laitoksen tutkimuksessa tarkastel-

laan kieltä uudesta näkökulmasta, kielellisi-
nä	 ja	 kulttuurisina	 käytänteinä	muuttuvissa	
ympäristöissä.	 Tutkimus	 painottuu	 kahdelle	
alalle:	 1)	Kielen	oppimisen	polut,	käytänteet	
ja ympäristöt sekä 2) Diskurssi, vuorovai-
kutus,	 sosiaalinen	 ja	 kulttuurinen	 toiminta.	
Teoreettisesti	 ja	 metodisesti	 innovatiivista,	
kansainvälisesti	verkostoitunutta	 tutkimusta	
tehdään kaikissa laitoksen oppiaineissa.

Tutkimusote on soveltava kielentutkimus, 
joka	nimettiin	2012	myös	yliopiston	kansain-
välisiin kärkialoihin. Tutkimuksen aiheet 
ja kysymykset nousevat yhteiskunnallisesti 
ajankohtaisista teemoista, esimerkiksi mo-
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nikielisyys,	 uudet	 kielenkäyttöympäristöt	 ja	
äidinkielen, toisen kielen ja vieraiden kielten 
oppiminen ja opetus. Tutkimustietoa sovel-
letaan	välittömästi	sekä	omassa	peruskoulu-
tuksessa	että	yhteistyössä	eri	 instituutioiden	
ja toimijoiden kanssa. 

Tutkimusta kehitetään myös Kielikampus-
toiminnassa yhdessä Soveltavan kielentut-
kimuksen	 keskuksen,	 opettajankoulutuslai-
toksen ja yliopiston Kielikeskuksen kanssa. 
Kielet näkyivät vuonna 2012 niin yliopiston 
kampuksella kuin sen ympäristössäkin esi-
merkiksi Euroopan kielten viikon tapahtu-
missa, Tiedepäivässä, Yläkaupungin yössä ja 
Jyväskylän 175-vuotisviikolla. Kielikampus-
laiset myös vastaavat suuren yleisön kieltä ja 
kielen	käyttöä	koskeviin	kysymyksiin	Keski-
suomalaisen Kielenkiintoista-palstalla. 

Vuoden 2012 aikana laitoksella oli käyn-
nissä useita ulkopuolisen rahoituksen turvin 
toimivia hankkeita ja tutkimusverkostoja. 
Näissä	hankkeissa	on	kartoitettu	esimerkiksi	
eri	kielten	kirjoitustaitojen	kehittymistä	suo-
malaisessa koulussa, periferisten alueiden 
monikielisyyttä	 eri	Euroopan	maissa,	 kielen	

oppimista toimijuutena, suomen kielen oppi-
mista toisena kielenä työelämässä, suomalai-
sen	viittomakielen	rakennetta	ja	superdiversi-
teettiä	kielenkäytössä.		

Kielten opettajiksi ja 
kieliasiantuntijoiksi

Kielten laitos on myös tehokas ja tulok-
sekas	 perustutkintokouluttaja:	 vuonna	 2012	
valmistui	peräti	166	kandidaattia	ja	143	mais-
teria. 
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Laitoksessa on määritelty kaksi työelä-
mälähtöistä opintopolkua, joista opiskelija 
valitsee omansa jo perusopinnoista lähtien. 
Kielten	opettajiksi	(Kielen	oppimisen	ja	opet-
tamisen asiantuntija) tähtääville on tarjolla 
laaja valikoima käytännön opetustyössä re-
levantteja	opintojaksoja,	esim.	kieltenopetuk-
sen ajankohtaisia kysymyksiä, suullisen kieli-
taidon	oppiminen	ja	opettaminen,	kielitaidon	
arviointi,	 kulttuuria	 kielenopetukseen.	 Kie-
liasiantuntijaksi tähtäävät voivat perehtyä 
esim. vuorovaikutuksen ja mediadiskurssin 
tutkimukseen sekä kielellisiin käytänteisiin 
monikielisissä	 ja	 monikulttuurisissa	 ympä-
ristöissä. 

Alakohtaisten tieteellisten valmiuksien, 
yleisten akateemisten valmiuksien ja yleis-
ten	 työelämätaitojen	 kartuttamisen	 ohella	
laitoksessa huolehditaan myös työllistymis-
osaamisen	karttumisesta	heti	ensimmäisestä	
opiskeluvuodesta lähtien. Oman osaamisen 
tunnistaminen, työelämätuntemus ja käy-
tännön	työnhakutaidot	on	sisällytetty	osaksi	
tutkintoa. Lisäksi opiskelijat voivat sisällyt-
tää opintoihinsa työssäoppimisjaksoja ja to-

teuttaa	 erilaisia	 työelämälähtöisiä	 projekteja	
osana	 opintojaan.	 Näistä	 mainittakoon	 esi-
merkkinä suuren suosion saaneet kielileirit 
alakouluikäisille lapsille. 

Anne Pitkänen-Huhta, laitoksen johtaja
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Musiikin laitos

Koulutusta työelämän tarpeisiin
Musiikkikasvatuksen ja musiikkitieteen 

oppiaineiden sekä maisteriohjelmien (Music 
Therapy ja Music, Mind & Technology) osal-
ta	koulutustoiminta	oli	vireää	 ja	tavoitteiden	
mukaista,	 erityisesti	 kansainväliset	 opetta-
javaihdot Keski-Euroopasta ja Afrikasta lei-
masivat	 vuotta.	 Opetuksen	 kehittämisessä	
huomiota	 kiinnitettiin	 erityisesti	 opintojen	
työelämärelevanssiin. Tohtorituotannossa tu-
lostavoite	 ylitettiin	 reippaasti	 ja	 lisäksi	 laatu	
oli poikkeuksellisen hyvä, mistä kertoo lai-
tokselle osuneet kaksi väitöspalkintoa.

Näkyvää kansainvälistä 
tutkimusta

Laitoksen tutkimus oli vuonna 2012 eri-
tyisen näkyvää ja kansainvälistä. Monitie-
teisen musiikin huippututkimusyksikössä 
tehdyt musiikkiterapian, aivotutkimuksen 

sekä tunnetutkimuksen artikkelit olivat koko 
yliopiston kansainvälisessä seurannassa nä-
kyvimpien joukossa sekä myös omien julkai-
sukanaviensa luetuimpia artikkeleita. Huip-
pututkimusyksikön rahoituksen lisäksi laitos 
sai TEKES- sekä – ensimmäistä kertaa laitok-
sen historiassa – KELA-rahoitusta. Kansain-
välistä	 otetta	 kuvaa	 myös	 runsas	 (20+)	 vie-
railijoiden määrä sekä oman henkilökunnan 
esitelmät liki kahdessakymmenessä maassa.

Aktiivinen ja verkostoituva 
asiantuntijayhteisö
Laitos	 oli	 aloitteellinen	musiikin	 alan	 ta-

pahtumissa järjestäen tieteellisiä konferens-
seja (mm. Suomen musiikintutkijoiden 16. 
symposium, 7. pohjoismainen musiikkitera-
pian konferenssi, Nordic Harp Meeting, sekä 
Music, Education and Cultural Identity –ta-
pahtuma sekä Eino Roiha -säätiön 10-vuotis-
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juhlaseminaari). Tämän lisäksi laitos tiivisti 
ja uudisti toimintaansa Musiikkikampus –yh-
teistyössä, jonka toimijat Musiikin laitoksen 
lisäksi	 ovat	 Jyväskylän	 ammattikorkeakou-
lun musiikki ja Jyväskylän koulutuskuntayh-
tymän musiikin koulutus. 

Musiikin esittämistä tukien
Musiikin laitos osallistui kampuksella jär-

jestettyihin	konserttitoimintoihin	 tukien	 eri-
laisia kokoonpanoja. Laitoksen suojissa toimi-

va	Musica-kuoro	voitti	sarjansa	Olomoucissa,	
Tšekin tasavallassa järjestetyillä kuorofesti-
vaaleilla	ja	valittiin	koko	festivaalin	parhaak-
si ryhmäksi. Lisäksi laitoksen opiskelijoiden 
toimesta	mainetta	tuli	mm.	Kultainen	harmo-
nikka- ja Suomen paras kuoro –kilpailussa. 

Tuomas Eerola, laitoksen johtaja
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Soveltavan kielen-
tutkimuksen keskus (Solki)

Tuoretta kielentutkimusta 
yhteiskunnan tarpeisiin

Solki on vastakunnallinen tutkimuskes-
kus, jossa tehdään kansainvälisesti korkea-
tasoista	 kielikoulutuksen	 kehittämiseen	
tähtäävää tutkimusta ja annetaan tohtorikou-
lutusta. Tutkimuksemme kohdistuu erityi-
sesti kielitaidon arviointiin, kielen oppimisen 
ja	 opettamisen	 käytänteisiin	 ja	 kielikoulu-
tuspolitiikkaan. Vastaamme Yleiset kielitut-
kinnot -kielitutkintojärjestelmästä yhdessä 
Opetushallituksen kanssa ja koordinoimme 
valtakunnallista Kielikoulutuspolitiikan tut-
kimus-	 ja	 kehittämisverkostoa.	 Kielitestin	
suorittajia	oli	2012	kaikkiaan	6638.	

Solkin rooli yhteiskunnallisena vuorovai-
kuttajana	 on	 keskeistä	 kaikessa	 toiminnas-
samme.	 	Tavoitteemme	ovat	korkealla:	halu-

amme olla alueellisesti, valtakunnallisesti 
ja	 kansainvälisesti	 merkittävä	 toimija	 kieli-
koulutukseen	 liittyvien	 haasteiden	 ratkaise-
misessa	 ja	 tuottaa	 tutkimustietoa	 kielikou-
lutusta koskevan päätöksenteon tueksi sekä 
kansallisesti	 että	 kansainvälisesti.	Meille	 on	
tärkeää myös hoitaa laadukkaasti Yleisiin 
kielitutkintoihin ja Kielikoulutuspolitiikan 
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verkostoon	 liittyvät	 valtakunnalliset	 tehtä-
vät	 niitä	 edelleen	 kehittäen.	 Olemme	 myös	
aktiivinen	sidosryhmätoimija	 ja	verkottuja	ja	
jatkamme yhteiskunnalliseen keskusteluun 
osallistumista mm. tiedeviestinnän avulla 
sekä tarjoamalla tutkimusperustaista täyden-
nyskoulutusta sidosryhmille. 

Solkin saaman ulkopuolisen tutkimus-
rahoituksen määrä oli vuonna 2012 hyvällä 
tasolla. Käynnissä oli useita tutkimushank-
keita, jotka yhdistävät kielitaidon arvioinnin, 
kielikoulutuspolitiikan sekä kielen oppimi-
sen ja opetuksen käytänteiden tutkimuksen. 
Näistä hankkeista viisi oli Suomen Akate-
mian	 rahoittamia	 tutkimus-	 ja	 tutkijatohto-
rihankkeita,	ja	ne	keskittyivät	luku-	ja	kirjoi-
tustaidon	kehittymiseen	toisessa	ja	vieraassa	
kielessä (DIALUKI), vieraskielisen oppimi-
sen ja opetuksen kysymyksiin (ConCLIL), ai-
kuisten	maahanmuuttajien	 integroitumiseen	
työ-	 ja	 ammattiyhteisöihin	 (ISIS)	 ja	 kielen	
näkyvyyden tarkasteluun korkeakoulujen 
kansainvälistymispolitiikassa. Teimme myös 
uusia avauksia muun muassa monitieteisten 

oppimisen ja vuorovaikutuksen tutkimus-
hankkeiden käynnistämiseksi. 

Vuorovaikutusta ja 
verkostoitumista

Julkaisutoimintamme oli noususuuntaista 
ja monipuolista ja tutkijoidemme toiminta nä-
kyvää	 ja	 verkostoitunutta	 sekä	 kansallisesti	
että	kansainvälisesti.	Esittelimme	tuloksiam-
me yli 40 kansainvälisellä esitelmällä 30 kon-
ferenssissa 10 Euroopan maassa, Australias-
sa, Kanadassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Solkin toiminta on kiinnostanut myös yli-
opiston	ulkopuolella:	 tutkijamme	ovat	olleet	
kysyttyjä	 puhujia	 kielikoulutuksen	 teemois-
ta,	kuten	maahanmuuttajien	kotoutuminen	ja	
kielitaito,	 venäjänkieliset	 maahanmuuttajat,	
suullisen kielitaidon arviointi sekä pelaami-
nen	 ja	 kielenoppiminen.	 Asiantuntijuuttam-
me	hyödynnettiin	myös	kansallisissa	kehittä-
mishankkeissa ja kielikoulutusta edistävissä 
työryhmissä sekä kansainvälisissä verkos-
toissa. Osallistuimme aktiivisesti myös yh-
teiskunnalliseen	 keskusteluun	 kirjoittaen	
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yliöitä	 ja	 antamalla	 haastatteluja	 tiedotusvä-
lineisiin.

Solkista valmistui vuonna 2012 kolme 
tohtoria	 ja	 yksi	 lisensiaatti.	 He	 tarkastelivat	
tutkimuksissaan	maahanmuuttajataustaisten	
oppilaiden haasteita yhteiskuntaopin oppi-

misessa, alakoululaisten kielenoppijaidenti-
teettejä,	 Yleisten	 kielitutkintojen	 laatijoiden	
käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta 
sekä	tutkimushaastattelun	vuorovaikutusta.	

Tarja Nikula, laitoksen johtaja
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Taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitos

Kovaa tulosta ainutlaatuisella 
yhdistelmällä

Meneillään oleva yleinen ikärakenteen 
muutos on näkynyt myös Taikussa.  Tutuk-
si tulleet kasvot ovat vaihtuneet uusiksi eri-
tyisesti	 kirjallisuudessa,	 mutta	 myös	 muita	
uudistuksia	 on	 toteutettu	 viimeisen	 vuoden	
kuluessa.	Digitaalisen	kulttuurin	kansainvä-
linen maisteriohjelma on yhdistynyt viestin-
tätieteiden kanssa ja oppiaineen professuuri 
vakinaistettiin	nykykulttuurin	tutkimukseen.	
Laitokseen	perustettiin	määräaikaiseksi	kult-
tuuriperintöalaan	 keskittyvä	 yliopistonopet-
tajan tehtävä. Nykykäytäntöjen mukaisesti 
tehtävä on laitoksen yhteinen, eikä minkään 
oppiaineen	alainen.	Taiteen	ja	kulttuurin	alu-
eella laitos pyrkii vastaamaan yhteiskunnan 
tutkimus- ja koulutustarpeisiin tarjoamalla 
ainutlaatuisen yhdistelmän kirjallisuuden, 
kirjoittamisen,	taidehistorian,	taidekasvatuk-

sen,	 nykykulttuurin,	 digitaalisen	 kulttuurin,	
hungarologian ja museologian osaamista.

Laitoksen koulutusvastuut ovat toteu-
tuneet tuloksellisessa perustutkintokoulu-
tuksessa, ja erityisesti maistereiden osalta 
tulokset	 ovat	 ylittäneet	 tavoitteet.	 Laitoksen	
erityispiirre on ollut vahva tohtorikoulutus, 
jota	 on	 edistetty	 määrätietoisesti.	 Vuoden	
2012 tulosten perusteella laitoksessa valmis-
tui eniten humanistisen alan tohtorintutkin-
toja.	 	 Tutkimuksessa	 tavoitteeksi	 on	 asetettu	
vaikuttavuuden	 ja	 laadun	 lisääminen.	 Tu-
lokset	 ovat	 näkyneet	 siinä,	 että	 yhä	 useam-
pi tutkimus julkaistaan korkealaatuisissa ja 
vertaisarvioiduissa julkaisuissa, joista yhä 
suurempi osuus on kansainvälisiä. Luonteen-
omaista laitoksen tutkijoille ja tohtorikoulu-
tettaville	on	vilkas	osallistuminen	kansainvä-
lisiin konferensseihin ja muuhun tieteelliseen 
toimintaan.
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Taiteella ja kulttuurilla on 
paikkansa yhteiskunnassa

Laitoksen toiminnalle on tyypillistä nopea 
reagointi yhteiskunnassa tapahtuviin muu-
toksiin. Oppiaineiden monitieteisen yhteis-
työn	avulla	on	onnistuttu	tarttumaan	moniin	
ajankohtaisiin ongelmiin ja kysymyksiin. 
Nykykulttuurissa	 on	 käynnistynyt	 Suomen	
Akatemian	 rahoittama	 tutkimusprojekti	 Po-
pulismi liikkeenä ja retoriikkana. Rakenne-
tun ympäristön ja rakennussuojelun osaajien 
tarpeeseen	on	reagoitu	suunnittelemalla	kult-
tuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjel-
ma,	joka	aloittaa	syksyllä	2014.

Taiteen	 ja	 kulttuurin	 teemat	 ovat	 olleet	
viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa esil-
lä lähinnä säästötalkoiden aiheena. Yhteis-
kunnallisten	 tarpeiden	 analysointi	 osoittaa	
kuitenkin,	 ettei	 näiden	 alojen	 osaamisen	 ja	
sisältöjen	tarve	ole	kadonnut	mihinkään;	pi-
kemminkin päinvastoin. Laitoksen tehtävänä 
on	 ollut	 suunnata	 toimintaansa	 täyttämään	
näitä tarpeita. Vuoden 2012 aikana on toteu-
tettu	 koulutusta	 ottamalla	 huomioon	 aiem-
paa enemmän työelämätarpeet sekä nyky-
ajassa	että	erityisesti	tulevaisuudessa.

Laitoksen viimeaikaiselle toiminnalle on 
ollut luonteenomaista työskentely useissa 
toimipisteissä. Tilaratkaisujen yhteydessä 
olemme	kokeilleet	sekä	paperittoman	toimis-
ton	 että	 näköalakonttorin	 mahdollisuuksia.	
Tutkimusaineistojen ja lähdekirjallisuuden 
osalta siirtyminen digitaaliseen maailmaan 
on	samalla	nopeutunut.	Tulevaisuus	näyttää	
kuitenkin	valoisalta,	sillä	laitos	on	asettumas-
sa saman katon alle Seminaarinmäen perin-
teikkääseen ympäristöön.

Heikki Hanka, laitoksen johtaja
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Viestintätieteiden 
laitos

Viestinnän merkitys 
ymmärretään

Viestintä ja media ovat nyky-yhteiskunnas-
sa	 tärkeitä,	 jopa	 siinä	määrin	 että	 puhutaan	
viestintäyhteiskunnasta ja mediayhteiskun-
nasta.	Viestintätieteiden	 laitos	on	merkittävä	
toimija viestinnän ja median koulutuksessa ja 
tutkimuksessa:	 Suomen	Akatemian	 arvioin-
nissa (2012) olimme selkeästi kolmen suurim-
man viestinnän alan yksikön joukossa.
Oppiaineemme	 ovat	 kulttuurienvälinen	

viestintä, journalistiikka, puheviestintä ja 
yhteisöviestintä.	 Vuosittain	 otamme	 noin	 85	
uutta	opiskelijaa;	hakijoita	on	yli	kymmenker-
taisesti.  Opiskelijamme valmistuvat hyvin ja 
löytävät koulutustaan vastaavaa työtä. Jour-
nalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestin-
nän oppiaineissa opiskelu käynnistyy yhtei-
sillä viestinnän ja median perusopinnoilla ja 
eriytyminen tapahtuu aineopinnoissa.

Vahvasti kansainvälinen 
Laitoksen	 tutkimus	 keskittyy	 kolmel-

le	 alueelle:	 (1)	 työelämän	 vuorovaikutus	 ja	
viestintäammatit, (2) innovaatiot ja riskit 
organisaatioissa, (3) viestintäteknologian ja 
kansainvälistymisen merkitys viestinnälle ja 
medialle. Kansainvälisten vertaisarvioitujen 
julkaisujen määrä on hyvässä nousussa, mikä 
osittain	johtuu	ulkopuolisen	rahoituksen	tut-
kimushankkeista.	Hankkeita	rahoittivat	sekä	
Euroopan Unioni, Suomen Akatemia, TEKES 
että	Helsingin	Sanomain	säätiö.	Laitos	järjes-
ti Viestinnän tutkimuksen päivät eli Finnish 
Communication Conferencen, johon osallis-
tui noin 200 tutkijaa Suomesta ja ulkomailta. 

Laitoksella on runsaasti kansainvälis-
tä	 opiskelija-	 ja	 opettajavaihtoa	 sekä	 useita	
kansainvälisiä tutkimushankkeita. Laitok-
sen henkilökunnan, tohtoriopiskelijoiden ja 
opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus 
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jatkui aktiivisena. Professori Epp Lauk oli 
vierailevana tutkijana Oxfordin yliopistos-
sa ja professori Kristen Cvancara Minnesota 
State Universitysta puolestaan työskenteli 
Fulbright-rahoituksella kevätlukukauden 
2012 viestintätieteiden laitoksella tutkimus- ja 
opetustehtävissä.

Hyvin motivoituneen henkilöstön toimin-
taan kuuluu itsestään selvästi tutkimuksen 
ja opetuksen yhdistäminen. Henkilötyövuo-
sia	on	vain	parikymmentä,	mutta	tieteellinen	
yhteisö on paljon laajempi tohtoriopiskelijoi-
den (noin 70) ja perustutkinto-opiskelijoiden 
(noin	 520)	 vuoksi.	 Kulttuurienvälisen	 vies-
tinnän	 professoriksi	 valittiin	 Ph.D.	 Stephen	

Croucher	USA:sta,	New	Yorkista.	Hän	aloitti	
työnsä kesällä 2012. 

Laitoksen toiminnalle oli tärkeää päästä 
muuttamaan	 2012	 evakkotiloista	 arvokkai-
siin,	 1920-luvulla	 rakennettuihin	 tiloihin	

Z-rakennukseen. Radio- ja tv-studiot puo-
lestaan	pääsivät	peruskorjattuihin	tiloihin	A-
rakennukseen. 

Pertti Hurme, laitoksen johtaja
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Pohjoismainen huippuyksikkö
Historian ja etnologian laitos on aktiivisesti mukana Helsingin yliopiston koordinoimassa 
pohjoismaisessa huippuyksikössä Nordic Centre of Excellence: The Nordic Welfare State – 
Historical Foundations and Future Challenges (NordWel).

Uudet professorit 2012 
Professori Åsa Palviainen, ruotsin kieli
Professori Ari Huhta, kielitaidon arviointi
Professori Stephen Croucher,	kulttuurienvälinen	viestintä
Professori Christopher Lloyd, yhteiskuntahistoria (osa-aikainen)
Professori Pasi Ihalainen, yleinen historia

Pasi Ihalainen, Ari Huhta, Stephen Croucher ja Åsa Palviainien
Kuvan otti Tarja Vänskä-Kauhanen
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Suomen Akatemian 
huippuyksiköt
• Yhteiskunnan historian huippuyksikkö (2012-2017)
 Historian ja etnologian laitos mukana huippuyksikössä

•		Filosofisen	psykologian,	moraalin	ja	politiikan	tutkimuksen	huippuyksikkö	(2008-2013)
 Historian ja etnologian laitos mukana huippuyksikössä

•		Monitieteisen musiikin tutkimuksen huippuyksikkö (2008-2013)
 Johtaja professori Petri Toiviainen, musiikin laitos

Tiedekunnan professoreita 
kunniatohtoreiksi 
Professori	Tuomo	Lahdelma	nimitettiin	unkarilaisen	Pécsin	yliopiston	kunniatohtoriksi	ja	
professori Outi Merisalo Tarton yliopiston kunniatohtoriksi.
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Humanistisen tiedekunnan Wolmar 
Schildt	 –instituutti	 juhli	 kymmenvuo-

tista	 taivaltaan	 syyskuussa	 2012.	 Instituutti	
on	perustettu	kehittämään	 tiedekunnan	 tut-
kimustoimintaa ja humanistista sivistystä ja 
kulttuuria.	

Wolmar Schildt 
–instituutti 10 vuotta

Wolmar	Schildt	–instituutti	johtaa	ja	koor-
dinoi tiedekunnan tohtorikoulutusta. Insti-
tuutin tehtäviin kuuluu myös monitieteisen 
tutkimuksen koordinoiminen sekä tutkimus-
edellytysten	kehittäminen.

23
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Amerikkalaisperäinen lumilautailu il-
mestyi	 länsimaisten	nuorisokulttuurien	

kartalle 1960-luvulla eli suhteellisen myö-
hään, jos sitä vertaa moniin muihin toisen 
maailmansodan	jälkeisiin	nuorisokulttuurei-
hin. Aikaisemmin jopa anarkistiseksi luoki-
teltu	lumilautailu	on	nyt	yleisesti	hyväksytty	
talviurheilulaji ja elämäntapa. Marginaali-
ilmiöstä	 on	 tullut	 osa	 nuorisokulttuureiden	
arkipäivää.

Hänninen tutki väitöskirjassaan nuoriso-
kulttuureiden	 tyylillistä	 ilmaisua.	Hän	huo-
masi ilmaisun olevan hyvin kokonaisvaltais-
ta:	 se	 sulkee	 sisäänsä	 paitsi	 pukeutumiseen	
ja	 puheenparteen	 myös	 käyttäytymiseen,	
musiikkimakuun sekä erilaisiin ideologisiin 
rakenteisiin	 liittyviä	 elementtejä.	 Lumilau-
tailukulttuurista	puhuttaessa	keskeisen	sijan	
saa tietenkin myös lumilautailijan laskutyyli.

Tyyli yhdistää elämänkatsomuksen ja yh-
teiskuntakritiikin

Tärkein kysymys tyyliä tarkasteltaessa on, 
mistä sen välityksellä puhutaan, eli millaista 
todellisuutta	tyyli	tuottaa.	Hauskanpito,	oma-
ehtoinen tekeminen ja vapaus eivät ole vain 
muodikkaita iskulauseita, vaan keskeinen 

osa	 lumilautailukulttuurin	 ideologista	 pe-
rusrakennetta.	Vaikka	 lumilautailuun	 liittyy	
myös	 yhteiskuntakriittisiä	 äänenpainoja,	 on	

Puuterilumen lumo. 
Tutkimus 
lumilautailukulttuurista

Makupaloja väitöskirjatutkimuksista      



24 25

Makupaloja väitöskirjatutkimuksista

sen tarkoitus luoda vaihtoehtoja länsimaisen 
yhteiskunnan perinteisille instituutioille, ei 
niinkään rikkoa tai täysin korvata niitä. Hän-
ninen	osoittaa,	että	lumilautailu	tarjoaa	nuo-
rille rakentavan lähtökohdan heidän oman 
elämänkatsomuksensa jäsentämiseksi.
Lumilautailukulttuurissa	 tyylin	 ideologi-

set muodot ovat anarkia ja nostalgia. Anar-
kistinen	 elementti	 korostaa	 lumilautailun	
erillisyyttä	länsimaisen	yhteiskunnan	perus-
rakenteista. Anarkia on yhteiskuntakritiikin 
väline,	joka	kommunikoi	kielteisiksi	koettuja	
asioita	 sekä	merkitysjärjestelmän	 sisällä	 että	
ulospäin.	Nostalgia	puolestaan	asettaa	lumi-
lautailun historian nykyhetkessä uusinnetun 
yhteisöllisyyden rakennusaineeksi. Se luo lu-
milautailun	ympärille	autenttisuutta	ylläpitä-
vän imaginaarisen maailman, jonka keskiös-
sä	ovat	lumilautailukulttuurin	arvot.

- Nostalgian sanoma ei perustu suoraan 
yhteiskuntakritiikkiin, eikä se asetu mitään 
instituutiota tai arvoa vastaan, joten se jää 
esimerkiksi mediassa usein vaille huomiota. 
Voidaankin	 todeta,	 että	 yhteiskunnallisesti	
anarkia	saa	nostalgiaan	verrattuna	näkyväm-
piä muotoja, Hänninen huomioi.
Lumilautailuun	on	 aina	 liittynyt	 sen	 ide-

ologisia	 perusteita	 suojelevaa	 kulttuurista	
vastarintaa, joka on nähtävillä erityisesti lu-
milautailun ja kaupallisuuden välisissä suh-

teissa. Ainoastaan kritiikin kohde on vuosien 
varrella	 muuttunut:	 nykypäivänä	 kaupalli-
suus on itsestäänselvyys, ja kritiikki kohdis-
tuu	 lähinnä	 siihen,	 kuka	 saa	 päättää	 millä	
tavalla lumilautailua hyödynnetään mainon-
nassa, ja kenen hyödyksi asioita tehdään.

Elämäntavan ja -tyylin konteksteissa ky-
symys on viime kädessä yhteenkuuluvuuden 
tunteesta ja uusista yhteisöllisyyden muo-
doista. Ihminen ei edes kaikessa myöhäismo-
dernissa individualismissaan halua, eikä voi 
jäädä	yksin.	Siksi	on	vain	luontevaa,	että	nuo-
ret	 tarttuvat	 lumilautailun	 kaltaiseen	 kult-
tuuri-ilmiöön	ja	käyttävät	sitä	henkilökohtai-
sen	identiteettinsä	rakennusaineena.

Riitta Hänninen
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Loukkaavat 
vuorovaikutusprosessit 
oppilaiden vertaissuhteissa

Herkama tarkasteli koulukiusaamista 
vuorovaikutuksen näkökulmasta ja tarjoaa 
yhden vastauksen siihen, miksi aikuiset eivät 
aina tunnista koulussa toistuvaa kiusaamista. 
Kiusaaminen ei ole vain tönimistä tai suoraa 
haukkumista, vaan se voi kietoutua oppilai-
den välisiin suhteisiin ja ryhmän rakenteisiin. 
Tällöin ulkopuolinen ei aina näe kiusaamista, 
eivätkä	oppilaat	sitä	välttämättä	kiusaamisek-
si	tunnista.	Herkama	osoittaa,	että	pitkäaikai-
nen kiusaaminen voi juurtua osaksi kiusatun 
ja muiden oppilaiden arkipäiväistä vuoro-
vaikutusta.	Lisäksi	selvisi,	että	oppilaat	eivät	
pidä samoja asioita kiusaamisena.

Koulukiusaaminen

Sisäpiirin vitsit kätkevät 
kiusaamista

Koulukiusaaminen voi ilmetä oppilaiden 
välillä	sanallisesti	tai	sanattomasti,	toisilleen	
lähes	tuntemattomien	tai	hyvin	läheisten	op-
pilaiden kesken, koko luokan edessä tai kah-

den välisissä keskusteluissa. Kun loukkaava 
viestintä on esimerkiksi sanatonta, tai se poh-
jautuu sisäpiirin vitseille, voi sen havaitsemi-
nen	olla	opettajalle	käytännössä	mahdotonta.	
Herkama	havaitsi,	että	pitkittyessään	kiusaa-
minen	 voi	 liittyä	 osaksi	 ryhmän	 rakenteita,	
historiaa,	 yhteisesti	 jaettuja	 merkityksiä	 ja	
identiteettiä.	 Tällöin	 kiusaaminen	 huomaa-
matta	soljuu	osaksi	oppilaiden	välistä	arkista	
vuorovaikutusta. Kiusatun kokemus voi jää-
dä	 kouluyhteisössä	 huomiotta,	 koska	 ulko-
puolisen tarkkailijan näkökulmasta tarkastel-
tuna kaikki on hyvin.

Makupaloja väitöskirjatutkimuksista      
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- Suoria kiusaamisen muotoja vastaan on 
mahdollista puolustautua tai hyökätä takai-
sin. Oppilaiden välisiin vuorovaikutussuh-
teisiin tai ryhmän rakenteisiin kietoutuvaan 
kiusaamiseen sen sijaan on vaikea vastata. 
Kiusattu	esimerkiksi	saattaa	huomata	ole-
vansa	toistuvasti	yksin	tietämättä,	miksi	
näin on , toteaa Herkama.

Kiusaamisen määritelmä 
vaihtelee

Yläkoulun oppilaat eivät tutkimuksen 
mukaan jaa yhtä yhtenäistä käsitystä koulu-
kiusaamisesta.  Esimerkiksi jonkin oppilaan 
kutsuminen homoksi voi olla muista pojis-
ta hauskaa, kiusatuksi joutuneesta pojas-
ta	 erittäin	 loukkaavaa	 ja	 tilannetta	 vierestä	
seuraavien	 tyttöjen	 mielestä	 yhdentekevää.	
Herkama	selvitti	sitä,	miten	tytöt	ja	pojat	sekä	
kouluhistoriansa aikana kiusatuksi joutuneet 
ja toisia kiusanneet oppilaat kuvaavat koulu-
kiusaamista. Kiusaajien kuvauksissa korostui 
usein	hupi	tai	välinpitämättömyys,	kiusattu-
jen kuvailemat tapaukset olivat usein melko 
lohduttomia.	Kiusaamisprosessit	 osoittautui-
vat hyvin yksilöllisiksi ja tulkinnallisiksi. Se, 
mikä on yhden oppilaan mielestä harmitonta 
huvia,	 voi	 olla	 toisen	mielestä	 erittäin	 louk-
kaavaa.

Kiusaamiseen puuttuminen 
edellyttää sen tunnistamista
Jotta	kiusaamisongelmia	voitaisiin	koulun	

arjessa tehokkaasti ehkäistä ja niihin voitai-
siin	 puuttua,	 on	 kiusaaminen	 kyettävä	 kou-
luyhteisössä tunnistamaan. Tämä vaatii kou-
luyhteisössä keskustelua siitä, mikä koetaan 
kiusaamiseksi.	Herkama	osoittaa,	että	kiusaa-
misen	vastaisessa	työssä	oppilaita	on	tuetta-
va erityisesti vuorovaikutussuhteisiin ja ryh-
män rakenteisiin kietoutuvan kiusaamisen 
havaitsemisessa	 ja	 selvittämisessä.	 Oppilaat	
voivat	myös	ajatella,	että	heidän	tulisi	kestää	
ja	selvittää	itse	vuorovaikutussuhteidensa	on-
gelmat.

- Kouluissa pitäisi lisätä tietoa erityisesti 
kiusaamisen piiloisista muodoista. Kiusaa-
misen	 ennaltaehkäisy	 tulisi	 ottaa	 koulussa	
tavaksi	 ja	 kiusaamistapauksiin	 puuttua	 jär-
jestelmällisesti.	Näin	voidaan	välttää	se,	ettei	
kiusaamisesta tule pysyvä osa joidenkin op-
pilaiden arkipäivää koulussa, pohtii Herka-
ma.

Tutkimukseen osallistui yläkoulun oppi-
laita,	jotka	kirjoittivat	käsityksistään	ja	koke-
muksistaan. Lisäksi heidän kouluhistoriansa 
aikaisia kokemuksia kiusaamisesta kartoitet-
tiin kyselyllä.

Sanna Herkama
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Tohtorin tutkinnot 2012

Historian ja etnologian laitos

Hänninen Riitta, FL
Puuterilumen lumo. Tutkimus lumilautailukulttuurista
Lankila Tuomo, FM
Proclus, Erototokos and ”the Great Confusion”. Neop-
latonist defense of polytheistic piety in early byzantine 
Athens
Leinonen Jukka, FL
The Beginning of the Cold War as a realpolitikal pheno-
menon: U.S. Secretary of State James F. Byrnes in the 
field of power politics 1945-1947
Paloheimo Maare, FL
Business life in pursuit of economic and political advan-
tages in early-nineteenth-century Finland 
Raiskio Kaj, FM
Henkilöstön johtaminen Valkeakosken tehdasyhteisössä 
Rudolf ja Juuso Waldenin aikakaudella 1924 - 1969
Räihä Antti, FM
Jatkuvuus ja muutosten hallinta. Hamina ja Lappeenran-
ta Ruotsin ja Venäjän alaisuudessa 1720–1760-luvuilla
Solantie Reijo, FT
Ilmasto ja sen määräämät luonnonolot Suomen asutuk-
sen ja maatalouden historiassa

Kielten laitos

Jinkerson Alicia, MLIS
Socialization, language choice and belonging. Language 
norms in a first and second grade English medium class 
Jäntti Saara, FM
Bringing Madness Home. The Multiple Meanings of 
Home in Janet Frame's Faces in the Water, Bessie 
Head's A Question of Power and Lauren Slater's Prozac 
Diary
Karjalainen Anu, FM
Liikkuva ja muuttuva suomi. Diskursiivis-etnografinen 
tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroissa
Kokkinen Jari, FM
Racial discourse in James Baldwin’s Blues for Mr Charlie 
(1964): Drama and the hegemonic struggle 
Miettinen Helena, FM
Phonological working memory and L2 knowledge: 
Finnish children learning English
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Musiikin laitos

Alluri Vinoo, MSc
Acoustic, Neural and Perceptual Correlates of Polyphonic 
Timbre
Arany János, musiikin maisteri
Szöveg és zene összefüggései Kodály Zoltán kórus-
möveiben (Connections between text and music in the 
choral works of Zoltán Kodály)
Ferrer Rafael, FM
The socially distributed cognition of timbre. A convergen-
ce of semantic, perceptual and acoustic aspects
Forsblom Anita, FM
Experiences of music listening and music therapy in 
acute stroke rehabilitation
Huhtinen-Hildén Laura, MuM
Kohti sensitiivistä musiikin opettamista. Ammattitaidon 
ja opettajuuden rakentumisen polkuja
Pálóczy Krisztina, musiikin maisteri
”Egzotikus” hangszerek és zene Magyarországon. Magy-
ar kutatók a Karpat-medencén túl (”Exotic” instruments 
and music in Hungary. Hungarian researchers beyond 
the carbathian basin)
Thompson Marc, FM
The application of motion capture to embodied music 
cognition research
Vuoskoski Jonna, FM
Emotions represented and induced by music. The role of 
individual differences

Soveltavan kielen 
tutkimuksen laitos

Saario Johanna, FM
Yhteiskuntaopin opiskelun kieliympäristö ja käsitteet. 
Toisella kielellä opiskelevan haasteet ja tuen tarpeet
Skinnari Kristiina, FM
“Tässä ryhmässä olen aika hyvä.” Ekologinen näkökulma 
kielenoppijaidentiteetteihin peruskoulun viidennen ja 
kuudennen luokan englannin opetuksessa
Takala Eeva, FL
Hyvän haastattelun jäljillä. Haastatteluvuorovaikutuksen 
ihanteet oppikirjaohjeissa ja opinnäytteiden menetelmä-
kuvauksissa

Taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitos

Bárdi Nándor, MA
Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar 
kisebbség történetéröl (Koti ja isänmaa. Tutkielmia 
Romanian unkarilaisen vähemmistön historiasta)
Fenyvesi Kristóf, MA
Body, Epistemology, Interpretation. Friedrich Nietzsche 
and Karl Kerényi
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Fält Katja, FL
Wall Paintings, Workshops, and Visual Production in the 
Medieval Diocese of Turku from 1430 to 1540 
Häyrinen Ari, FM
Open Sourcing Digital Heritage. Digital Surrogates, 
Museums and Knowledge Management in the Age of 
Open Networks
Joensuu Juri, FL
Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikas-
sa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa 
kirjallisuudessa
Kamila Marjo, FM
Katsojana ja katsottuna. Opettajan kontrolloitu ulkoasu
Karppinen Anne, FL
Restless Multiplicities. Aspects of Sexual Difference in 
the Songs of Joni Mitchell
Keresztury Tibor, MA
Petri György és a századvég magyar költészete (György 
Petri ja 1900-luvun lopun unkarilainen lyriikka) 
Knaapila Esko, FL
Ylen kavala ja taitava kamppauksessaan maailmaa ja 
ihmisiä vastaan. Kansa, käskyvalta ja pikaroainekset 
Pentti Haanpään tuotannossa
Pohjamo Ulla, FM
Esikaupunki moniäänisenä kulttuuriperintönä – Oulun 
Hietasaari

Viestintätieteiden laitos

Aira Annaleena, FL
Toimiva yhteistyö – työelämän vuorovaikutussuhteet, 
tiimit ja verkostot
Herkama Sanna, FM
Koulukiusaaminen. Loukkaavat vuorovaikutusprosessit 
oppilaiden vertaissuhteissa
Purhonen Pipsa, FM
Interpersonal Communication Competence in SME 
Internationalization
Zareff Janne, FL
Journalistinen komiikka. Teoreettisia ja käytännöllisiä 
avauksia
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Humanistinen tiedekunta lukuina 2012

Laitos Kandidaatin tutkinnot Maisterin tutkinnot Tohtorin tutkinnot
Historian ja etnologian laitos 55 43 7
Kielten laitos 166 144 5
Musiikin laitos 16 40 8
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 50 52 10
Viestintätieteiden laitos 37 58 4
Soveltavan kielentutkimuksen keskus - - 3
Yhteensä 324 337 37

Laitos Perustutkinto- Jatko- Professorit Henkilö- 
 opiskelijat opiskelijat (htv) työvuodet 
Historian ja etnologian laitos 418  85 11,6 60,3
Kielten laitos 1252 59 13,1 68,9
Musiikin laitos 306 48 4,0 28,5
Taiteiden ja kulttuurin 464 121 8,0 23,9
tutkimuksen laitos
Viestintätieteiden laitos 501 73 5,4 23,4
Soveltavan 4 50 2,3 32,5
kielentutkimuksen keskus
Yhteensä 2945 436 44,4 280,0

Humanistinen tiedekunta osana Jyväskylän yliopistoa 2012

Tiedekunta Perustutkinto- Jatko- Maisterin Tohtorin Henkilö- Budjetti-
 opiskelijat opiskelijat tutkinnot tutkinnot työvuodet rahoitus 
      (milj. €)
Humanistinen 2495 436 337 37 280,0 18 217
Informaatioteknologian 1613 183 94 14 176,9 8 342 
Kasvatustieteiden 1640 141 255 12 182,5 11 911
Kauppakorkeakoulu 1112 195 139 15 99,4   6 819
Liikuntatieteellinen 1212 143 184 16 188,3 10 000
Matemaattis-luonnontieteellinen 1993 301 153 52 544,4 28 395
Yhteiskuntatieteellinen 1639 321 209 22 204,8 10 419
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