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Väitöskirjojen lähdeluetteloiden kertomaa -
sarja. Osa 3: Historian ja etnologian väitöskirjat 

22.5.2012 Tekijä Jyväskylän yliopiston kirjasto 

 

Esillä oleva selvitys on tehty pääosin vuoden 2010 joulukuussa. Mukana olevat väitöskirjat ovat 

valmistuneet vuonna 2009 tai 2010 ja ilmestyneet humanistisen tiedekunnan Jyväskylä Studies in 

Humanities –sarjassa. 

Vuosina 2009 ja 2010 valmistui Historian ja etnologian laitoksella yhteensä kahdeksan 

väitöskirjaa, joista selvityksessä on mukana seitsemän. Koska selvitys rajattiin yliopistosarjaan, 

SKS:n Bibliotheca Historica -sarjassa ilmestynyt väitöskirja ei ole mukana. Väitöskirjoista kolme on 

Suomen historian, kolme yleisen historian ja yksi etnologian alalta. Väitöskirjojen tiedot löytyvät 

väitöskirjahaulla. 

Väitöskirjojen lähteitä on katsottu kirjaston kokoelmien, erityisesti aikakauslehtien kannalta. 

Suomen historian väitöskirjoissa ja etnologian väitöskirjassa on käytetty lähteenä kirjaston 

vapaakappalekokoelmaa, jonka osalta ei ole tarkistettu aineiston saatavuutta, vaan oletuksena on, 

että materiaali löytyy Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Suomen historian ja etnologian osuudessa 

on käyty läpi ulkomaisia lähteitä ja niiden saatavuutta. 

Mukana olevat väitöskirjat ovat teemoiltaan niin erilaisia, ettei mitään yleistyksiä voi tehdä 

aineistoista, vaan saatavuutta kannatti katsoa kirja kirjalta. Yleisen historian väitöskirjojen tekijät 

ovat käyttäneet omien aiheidensa ulkomaisia erikoiskirjastoja, joissa on yleensä teeman kannalta 

keskeisimmät kirjat. Yleisen historian väitöskirjoja on tarkasteltu vain aikakauslehtien saatavuutta. 

Suomen historian väitöskirjoissa käytetyistä ulkomaisista kirjoista ja kokoomateosartikkeleista 

suurin osa löytyy Jyväskylä yliopiston kirjastosta tai ainakin kaukopalvelun kautta Suomen 

kirjastoista. Aikakauslehtiartikkelit löytyivät lähes kaikki Jyväskylästä joko elektronisina tai 

paperilehtinä. Osaltaan tähän vaikutti se, että kaksi väitöskirjaa oli laitoksen painopistealoilta, 

joista kirjaston kokoelmia on jo kartutettu pidempään. 

http://tietue.blog.jyu.fi/2012/05/22/tietue-212/
https://kirjasto.jyu.fi/
http://tietue.blog.jyu.fi/author/jyvalib/
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/4
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/4
https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/vaitoskirjahaku


 

JYn Suomen historian väitöskirjat 2009-2010. 

 

Etnologian väitöskirja perustui suurelta osalta jo aiheensakin kannalta kotimaiseen aineistoon. 

Ulkomaiset kirjat löytyvät joko Jyväskylästä tai Suomesta ja lehtiartikkelit Jyväskylästä. 

 

JYn etnologian väitöskirjat 2009-2010. 

 

Yleisen historian väitöskirjat olivat eri kielialueilta ja spesiaaliteemoista, joista ei Jyväskylässä ole 

kovin runsaasti materiaalia. Siksi tutkimuskirjallisuuden saatavuutta ei tässä ole selvitetty vaan on 

käyty läpi aikakauslehtiartikkeleiden saatavuus. Eniten puutteita Jyväskylän ja Suomenkin osalta 

oli ranskankielistä lehtiaineiston saatavuudessa. Aihe oli kuitenkin niin spesiaali, että puutteet ovat 

ymmärrettäviä. 

 

JYn yleisen historian väitöskirjat 2009-2010. 

 

Väitöskirjojen lehtiartikkeleissa oli runsaasti JSTOR-palveluun kuuluvia e-lehtiä. JSTORissa lehdistä 

ovat numerot yleensä alusta lähtien (uusimpia vuosia lukuun ottamatta). Jyväskylän yliopiston 

kirjastoon on hankittu sellaisia JSTORin alakokoelmia, joissa on eniten monitieteisiä tai 

humanistisia lehtiä. Näin on saatu käyttöön monia keskeisiä lehtiä, joita ei aiemmin ole ollut 

käytössä paperilehtinä. 

Marita Jokinen 
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