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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 26.8.2010. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun 
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 
 

  PÄÄTÖS: Todettiin.  
 
 
2. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden 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. 
  Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
4.   PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON  YLEINEN 

HISTORIA 
 
  Vireille 31.8.2010 
 

Rehtori on 22.6.2010 tekemällään päätöksellä antanut tiedekunnalle luvan yleisen 
historian professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa.     

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä:  
dekaani Petri Karonen, pj.,  
laitoksen johtaja, professori Jari Ojala (historian ja etnologian laitos),  
professori Ilkka Nummela (historian ja etnologian laitos). 
Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin delegointipäätös14.12.2009/liite 3). 
 
Valmisteluryhmä valmistelee professorin tehtävän täyttämistä julkisella, 
lähtökohtaisesti kansainvälisellä haulla. Valmisteluryhmä laatii kirjallisen suunnitelman 
professorin tehtävän täyttämiseksi sekä valmistelee hakuilmoituksen.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan yleisen historian professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
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PÄÄTÖS:  Keskusteltiin.   
 
 
5. YLIOPISTOTUTKIJAN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA AL A ON 

MUSIIKKITERAPIA 
 

Yliopistotutkijan tehtävä, jonka ala on musiikkiterapia, on sijoitettu musiikin laitokseen. 
Tehtävä täytetään 1.10.2010 alkaen toistaiseksi. Tehtävään kuuluvaksi 
tutkimukselliseksi painopisteeksi on määritelty kliinisen musiikkiterapian tutkimus, 
jossa sovelletaan monitieteistä lähestymistapaa. 

   
Musiikkiterapian yliopistotutkijan tehtävää hakivat 18.6.2010 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

 
 Ala-Ruona, Esa, FT 
 Astikainen, Piia, PSM, FT, dos. 
  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §: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, 
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 toiminastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista. 
 
Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, 
näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja 
ohjata opinnäytteitä, ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyminen 
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. 

 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopistotutkijalta vaaditaan, että hän 
hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 
 

Musiikkiterapian yliopistotutkijan tehtävän opetusnäytetilaisuus järjestettiin 13.8.2010. 
Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin molemmat hakijat.  
 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää opetusnäytteiden hyväksymistä seuraavilla 
arvolauseilla: 
 

 Ala-Ruona, Esa hyvä 
 Astikainen, Piia hyvä 
  
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 

Laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän muistio tehtävän täyttämisestä 1.10.2010 alkaen 
toistaiseksi, on liitteenä nro 2.   
 



 4 

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista (rehtorin 
delegointipäätös henkilöstöasioissa 14.12.2009). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
  2. Keskustellaan hakijoiden opetusnäytteiden arvolauseista 

arvostelulautakunnan pöytäkirjan pohjalta.  
  3. Todetaan, että molemmat hakijat täyttävät tehtävän 

muodolliset kelpoisuusvaatimukset (Jyväskylän yliopiston 
johtosääntö 67 § ja 58 § sekä yliopistoista annettu asetus 
770/2009, 1 §). 

  4. Keskustellaan musiikkiterapian yliopistotutkijan työ-
suhteen täyttämisestä laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän 
muistion pohjalta. 

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Keskusteltiin. 
  3. Todettiin. 
  4. Keskusteltiin. 

 
 
6. YLIOPISTOTUTKIJAN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA AL A ON 

MUSIIKKIKASVATUS 
 

Yliopistotutkijan tehtävä, jonka ala on musiikkikasvatus, on sijoitettu musiikin 
laitokseen. Tehtävä täytetään ajaksi 1.10.2010 - 31.7.2014.  Tehtävään kuuluvaksi 
tutkimukselliseksi painopisteeksi on määritelty musiikkikasvatuksen tutkimus, 
erityisesti musiikin sosiaalipsykologia sekä musiikkikasvatuksen yhteiskunnalliset ja 
kulttuuriset ulottuvuudet. 

   
Musiikkikasvatuksen yliopistotutkijan tehtävää hakivat 18.6.2010 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

 
 Astikainen, Piia, PSM, FT, dos. 
 Marjanen, Kaarina, FT 
 Muukkonen, Minna, FM (väit.) 
 Paananen, Pirkko, FT 
 
 FT Kaarina Marjanen on 12.7.2010 peruuttanut hakemuksensa tehtävään.  
 FT Kaarina Marjanen FT 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §: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, 
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 toiminastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista. 
 
Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, 
näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja 
ohjata opinnäytteitä, ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyminen 
tehtäväalaan.   
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Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, 
tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein 
osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot. 

 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopistotutkijalta vaaditaan, että hän 
hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 
 

Musiikkikasvatuksen yliopistotutkijan tehtävän opetusnäytetilaisuus järjestettiin 
13.8.2010. Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin kaikki hakijat.  
 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää opetusnäytteiden hyväksymistä seuraavilla 
arvolauseilla: 
 

 Astikainen, Piia hyvä 
 Muukkonen, Minna hyvä 
 Paananen, Pirkko erinomainen 
 
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 

Laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän muistio tehtävän täyttämisestä ajaksi 1.10.2010 - 
31.7.2014, on liitteenä nro 3.   
 
Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista (rehtorin 
delegointipäätös henkilöstöasioissa 14.12.2009). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
  2. Keskustellaan hakijoiden opetusnäytteiden arvolauseista 

arvostelulautakunnan pöytäkirjan pohjalta.  
  3. Todetaan, että kaikki väitelleet hakijat täyttävät tehtävän 

muodolliset kelpoisuusvaatimukset (Jyväskylän yliopiston 
johtosääntö 67 § ja 58 § sekä yliopistoista annettu asetus 
770/2009, 1 §). 

  4. Keskustellaan musiikkikasvatuksen yliopistotutkijan 
työsuhteen täyttämisestä laitoksen johtajan Jaakko 
Erkkilän muistion pohjalta. 

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Keskusteltiin. 
  3. Todettiin. 
  4. Keskusteltiin. 

 
 
7. YLIOPISTOTUTKIJAN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA AL A ON 

MUSIIKKITIEDE 
 

Yliopistotutkijan tehtävä, jonka ala on musiikkitiede, on sijoitettu musiikin laitokseen. 
Tehtävä täytetään ajaksi 1.10.2010 - 31.7.2014. Tehtävään kuuluvaksi tutkimukselli-
seksi painopisteeksi on määritelty kognitiivinen musiikintutkimus, jossa sovelletaan 
monitieteistä lähestymistapaa. 
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Musiikkitieteen yliopistotutkijan tehtävää hakivat 18.6.2010 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

 
 Astikainen, Piia, PSM, FT, dos. 
 Eerola Tuomas, FT 
 Lilja, Esa, FT 
 Tarkka, Ina M., FT, dos. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §: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, 
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 toiminastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista. 
 
Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, 
näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja 
ohjata opinnäytteitä, ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyminen 
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. 

 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopistotutkijalta vaaditaan, että hän 
hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 
 

Musiikkitieteen yliopistotutkijan tehtävän opetusnäytetilaisuus järjestettiin 13.8.2010. 
Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin kaikki hakijat.  
 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää opetusnäytteiden hyväksymistä seuraavilla 
arvolauseilla: 
 

 Astikainen, Piia hyvä 
 Eerola, Tuomas erinomainen 
 Lilja, Esa  hyväksytty 
 Tarkka, Ina M.  hyvä 
 
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 

Laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän muistio tehtävän täyttämisestä ajaksi 1.10.2010 - 
31.7.2014, on liitteenä nro 4.   
 
Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista (rehtorin 
delegointipäätös henkilöstöasioissa 14.12.2009). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
  2. Keskustellaan hakijoiden opetusnäytteiden arvolauseista 

arvostelulautakunnan pöytäkirjan pohjalta.  
  3. Todetaan, että kaikki hakijat täyttävät tehtävän 

muodolliset kelpoisuusvaatimukset (Jyväskylän yliopiston 
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johtosääntö 67 § ja 58 § sekä yliopistoista annettu asetus 
770/2009, 1 §). 

  4. Keskustellaan musiikkitieteen yliopistotutkijan työsuhteen 
täyttämisestä laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän muistion 
pohjalta. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Keskusteltiin. 
    3. Todettiin. 
    4. Keskusteltiin. 
 
 
8. FT HELI VALTOSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMI SEKSI 
  
  Vireille 27.4.2010 
 
  FT Heli Valtonen on jättänyt 26.3.2010 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin Suomen historian, erityisesti sosiaali- ja taloushistorian 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. 
 
Yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. 

   
Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa 
arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut 
oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. 
Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn 
perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 

       
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin 
nimitetyiltä. Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, 
jolla hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston 
johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä 
kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.  

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 27.4.2010 Suomen historian, erityisesti sosiaali- 
ja taloushistorian dosentuuria, tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi professori Anne Ollilan (Turun yliopisto) ja professori Kirsi 
Vainio-Korhosen (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Heli Valtosen tieteellisestä 
pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 5. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Heli Valtosta tieteellisesti pätevänä Suomen historian, erityisesti sosiaali- ja 
taloushistorian dosentuuriin. 
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Dekaani on 25.8.2010 tekemällään päätöksellä vapauttanut hakija FT Heli Valtosen 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Valtonen on antanut opetusnäytteen 21.9.2009 Suomen 
historian yliassistentuurin virantäytön yhteydessä. Opetusnäyte arvosteltiin tuolloin 
arvolauseella hyvä.   

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
     2. Todetaan, että FT Heli Valtosella on opetus- ja 

tutkimustehtäviin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

     3. Myönnetään FT Heli Valtoselle Suomen historian, 
erityisesti sosiaali- ja taloushistorian dosentin arvo.  

  
  PÄÄTÖS:  1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, von Bonsdorff, Snellman, Erkkilä, Nikula ja 
Karonen pitivät FT Heli Valtosta tieteellisesti pätevänä 
Suomen historian, erityisesti sosiaali- ja taloushistorian 
dosentuuriin.  

   2. Todettiin. 
     3. Myönnettiin. 
 
 

9. FT TUIJA SARESMAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄM ISEKSI  
 
  Vireille 20.10.2009 
 
  FT Tuija Saresma on jättänyt 14.10.2009 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti elämäkertatutkimuksen 
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.  

 
   Yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosentin arvo. 
 

Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 

       
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 
Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava 
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.10.2010 nykykulttuurin tutkimuksen, 
erityisesti elämäkertatutkimuksen dosentuuria, tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Vilma Hännisen (Kuopion 
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yliopisto) ja dosentti Päivi Kososen (Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa FT 
Tuija Saresman tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 6. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Tuija Saresmaa tieteellisesti pätevänä nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti 
elämäkertatutkimuksen dosentuuriin.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
   2. Valtuutetaan dekaani hyväksymään opetusnäyte-

tilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 
 

  PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
Salokangas, von Bonsdorff, Snellman, Erkkilä, Nikula ja 
Karonen pitivät FT Tuija Saresmaa tieteellisesti pätevänä 
nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti elämäkerta-
tutkimuksen dosentuuriin. 

     2. Ehdotuksen mukainen. 
 
  
10. OIKAISUPYYNTÖ TAIDEHISTORIAN ERILLISVALINNASTA (Koskinen)  
 

Kevään 2010 erillisvalinnassa taidehistorian maisteriopintoihin hakenut Kimmo K. 
Koskinen on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan 
oikaisupyynnön (liite nro 7).  
 
Koskinen on suorittanut HuK:n ja syventävät opinnot taidehistoriassa, pro gradua lukuun 
ottamatta. Tiedekuntaneuvosto hylkäsi Koskisen graduksi tarkoitetun opinnäytteen 
17.2.2009. Koskisen tekemä oikaisupyyntö käsiteltiin 21.4.2009 tiedekunnan 
tutkintolautakunnassa, joka pysytti tiedekunnan päätöksen voimassa. Lautakunnan 
päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Koskinen pyysi kirjallisesti 7.7.2009 tutkinto-
oikeutensa lakkauttamista, jonka varadekaani myönsi 14.7.2009. 
 
Koskinen on lähettämissään sähköpostiviesteissä ilmoittanut, ettei hän aio työstää 
opinnäytettään hyväksyttävälle tasolle (mm. 27.5.2009 ja 8.6.2009) eikä hän 
oikaisupyynnössäänkään ilmaise tällaista tavoitetta. Ilman hyväksyttyä pääaineen 
opinnäytettä ei maisterin tutkintoa tutkintoasetuksen mukaan voida myöntää (VNas 
794/04 15 §). Lisäksi Koskinen on 15.8.2010 ilmoittanut, ettei hän aio ottaa maisterin 
tutkintoa tiedekunnasta, vaikka hänen tutkielmansa hyväksyttäisiin. 

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

  
PÄÄTÖS:   Ehdotuksen mukainen. 
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11. OIKAISUPYYNTÖ YHTEISÖVIESTINNÄN ERILLISVALINNAS TA (Heikkinen)  
 

Kevään 2010 erillisvalinnassa yhteisöviestinnän maisteriopintoihin hakenut Tuula 
Heikkinen on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan 
oikaisupyynnön (liite nro 8).  
 
Oppiaineen pääedustajan, professori Marita Vosin lausunto oikaisupyynnöstä on 
oheisena (liite nro 9). 
   
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  

   
PÄÄTÖS:   Ehdotuksen mukainen. 

 
 

12. OIKAISUPYYNTÖ HISTORIAN PÄÄVALINNASTA (Majava)  
 

Kevään 2010 päävalinnassa historiaan hakenut Satu Majava on määräaikaan mennessä 
tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite nro 10). 
Oikaisupyynnössään hän pohtii IB-tutkinnon asemaa hakujärjestelmässä sekä pyytää 
koepisteidensä tarkistusta. 
 
IB-arvosanojen pisteytystaulukko on yliopiston hallituksen päättämä ja perustuu OKM:n 
suositukseen. Tiedekunnan päättämien valintaperusteiden mukaan huomioon otetaan 
predicted grades, vaikka ne lopullisessa todistuksessa saattavatkin muuttua. Niiden 
käyttö johtuu siitä, että lopulliset arvosanat tulevat valintapäätösten kannalta liian 
myöhään. Arvosanan muutokset ovat kuitenkin harvinaisia. 
 
Historian valintakokeen tarkastajat ovat lukeneet vastaukset uudelleen ja todenneet, että 
aihetta pisteiden muutokseen ei ole. 
 
 

 PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  

   
PÄÄTÖS:   Ehdotuksen mukainen. 

 
 
13.  KIRJALLISUUDEN (SANATAITEEN) OPETUSSUUNNITELMA  
  
 Oriveden Opisto esittää hyväksyttäväksi kirjallisuuden (sanataiteen) perus- ja 

aineopintojen opetussuunnitelman (liite nro 11). 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään lukuvuosille 2010–2011 ja 2011–2012. 
    
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
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14. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Hytönen) 
 
  YTT Marko Ala-Fossi (Tampereen yliopisto) ja YTT Eeva Mäntymäki (Tampereen 

yliopisto) esittävät, että YTM Timo Hytösen journalistiikan lisensiaatintutkimus 
Käenpoika journalismin pesässä. Monimediaalisen uutisjournalismin mahdollisuus – 
tapauksena Yleisradion alueelliset uutiset hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Raimo Salokangas. Tarkastajien lausunto on toimitettu YTM 
Hytöselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 

 
  Professori Raimo Salokangas esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä (3/5).  
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
15.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kokkonen, Salminen) 
 
  FL Lotta Kokkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-
Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja 
kiinnittymisestä uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti FT Anne Alitolppa-Niitamo (Väestöliitto) ja professori 
emerita Liisa Salo-Lee. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliopistotutkija Maili 
Pörhölä.  

 
  FM Elina Salminen on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Monta kuvaa menneisyydestä. Etnologinen tutkimus museoiden 
yksityisyydestä ja julkisuudesta. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Juhani U. E. Lehtonen (Helsingin yliopisto) ja Dr. Zsuzsa Szarvas 
(Museum of Ethnography, Unkari). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Pirjo Korkiakangas.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin.  
 
 
16. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Kananen, Klapcsik, Pekkola)  

 
  FM Heli Kananen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vaiettu menneisyys – Ortodoksisen siirtoväen 
sopeutuminen sotien jälkeisessä Ylä-Savossa (1946 - 1959). Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 25.8.2009 professori Tapio Hämysen (Joensuun yliopisto) ja 
18.5.2010 dosentti Marko Tikan (Tampereen yliopisto). Lausunnot on lähetetty FM 
Kanaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 

 
  M.A. Sándor Klapcsik on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 

tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Liminal Space: Liminality and 
Multiplicity in Rational and Fantastic Subgenres of Popular Fiction – a Post-
Structuralist Approach. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 27.4.2010 professori 




