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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 22.6.2011. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on 
päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 
 

  PÄÄTÖS:    Todettiin. 
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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. TIEDEKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TARK ISTE 

VUOSILLE 2010–2012 
 

Hallintokeskus on pyytänyt tiedekuntien toiminta- ja taloussuunnitelman tarkistetta 
30.6.2011 mennessä. Tiedekunnan investointisuunnitelma ja strategisen rahoituksen 
esitykset on pyydetty 15.8.2011 mennessä. 

    
Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä tiedekuntaan 15.6.2011 mennessä. 

  
Humanistisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman tarkiste vuosille 2010–2012 
on liitteenä nro 1. 

     
Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta 
järjestöjen edustajien kanssa järjestettiin maanantaina 27.6.2011. 

   
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 

tarkiste vuosille 2010–2012 liitteen mukaisesti.  
 
 PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin pienin korjauksin. 
 
  
5. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON M USIIKKITIEDE 
 
 Vireille 18.5.2010 
 

Rehtori hyväksyi 23.9.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen musiikkitieteen 
professorin tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman rehtorin 
delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma oli 
tiedekuntaneuvoston kokouksen 13/7.12.2010 liitteenä nro 2.  
 
Professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan musiikin 
laitokseen.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävät haettavaksi.  
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 Musiikkitieteen professorin työsuhteista tehtävää hakivat 8.11.2010 päättyneen 
määräajan kuluessa: 

 
  Brattico, Elvira, PhD, dos. 
  Eerola, Tuomas, FT 
  Iitti, Sanna, PhD 
  Juvonen, Antti, FT, dos. 
  Kärjä, Antti-Ville, FT 
  Lemström, Kjell, FT, dos. 
  Pekkilä, Erkki, FT, dos. 
  Richardson, John, FT, dos. 
 

Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 
 
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 toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  

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

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä, johon kuuluivat dekaani Petri Karonen (pj.), 
musiikin laitoksen johtaja, professori Jaakko Erkkilä, musiikin professori Petri 
Toiviainen sekä hallintopäällikkö Raija Oikari (siht.) ja hallintoamanuenssi Anna-
Helena Mero (siht.), on valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani valitsi 
asiantuntijoiksi 17.12.2010 professori Rolf Inge Godøyn (Oslon yliopisto) ja professori 
Pirkko Moisalan (Helsingin yliopisto). Molemmat asiantuntijat ovat antaneet 
lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta tehtävään. Lausunnot ovat liitteenä nro 2.  
 

Yliopistoista annetun 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. Musiikkitieteen professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja englanti. 
Edellytyksenä on hyvä englannin kielen taito. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden 
kielitaitovaatimuksista. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava 
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.  
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Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin 
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. 

 

Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 17.6.2011. Dekaani valitsi opetusnäytettä antamaan 
asiantuntijoiden ensisijaisiksi asettamat hakijat FT Tuomas Eerolan, FT, dos. Erkki 
Pekkilän ja FT, dos. John Richardsonin. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä 
nro 3. 
 

Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi 
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.  
 

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 4.  
 

Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan professorin tehtävään ottamisesta 
toistaiseksi tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista tehtävään tulisi 
ottaa.  

 
Professorin tehtävään ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori Jyväskylän yliopiston johtosäännön 
(10.9.2009) 11 §:n nojalla. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä tiedekuntaneuvoston esityksestä 14 päivän kuluessa. 
Tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä. Rehtori voi tarvittaessa tehdä 
haastatteluja ja hankkia muuta lisäselvitystä.  

 
  Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202). 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot.  
2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutuilla 

hakijoilla Eerola, Pekkilä ja Richardson on yliopiston 
johtosäännön 57 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT Tuomas Eerola 
otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, jonka ala 
on musiikkitiede, 1.8.2011 alkaen toistaiseksi. 

4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 14 päivän 
kuluessa eli viimeistään 13.7.2011.  

 
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin.  
    2. Todettiin. 
    3. Esityksen mukainen. 
    4. Todettiin. 
 
 
6. YLIOPISTOTUTKIJAN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA O N 

KIRJALLISUUS 
 

 Yliopistotutkijan työsuhteinen tehtävä, jonka ala on kirjallisuus, on sijoitettu taiteiden ja 
kulttuurin tutkimuksen laitokseen. Tehtävä täytetään 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.  
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 Kirjallisuuden yliopistotutkijan tehtävää hakivat 30.5.2011 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

 
 Hallila, Mika, FT 
 Helle, Anna, FT 
 Isomaa, Saija, FT 
 Itkonen, Matti, FT, KT, dos. 
 Kujansivu, Heikki, PhD 
 Kurki, Janne, LL, MA, FT 
 Nyqvist, Sanna, FT, M.A. 
 Oja, Outi, FT 
 Ojajärvi, Jussi, FT 
 Saarinen, Veli-Matti, FT 

 
 FT Matti Itkonen on 14.6.2011 peruuttanut hakemuksensa tehtävään. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta ja yliopistonlehtorilta 
edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa 
laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. 

 
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. 
 
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 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. 

 
Dekaani on hyväksynyt 14.6.2011 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 16.6.2011. Pöytäkirja on 
liitteenä nro 5. 

 
Laitoksen johtaja Heikki Hangan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2011 alkaen 
toistaiseksi, on liitteenä nro 6. 

 
Rehtorin delegointipäätöksen (8.2.2011) mukaisesti yliopistotutkijan (yliopistonlehtori) tehtävään 
toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista dekaanin tulee 
kuulla tiedekuntaneuvostoa.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
    2. Keskustellaan kirjallisuuden yliopistotutkijan työsuhteen 

täyttämisestä laitoksen johtaja Heikki Hangan muistion 
pohjalta. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

    2. Keskusteltiin. 
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7. FT PÄIVI HASUN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISE KSI 
 
  Vireille 18.1.2011 
 
  FT Päivi Hasu on jättänyt 8.12.2010 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin antropologian dosentin arvo. Tiedekuntaneuvosto muutti 
kokouksessaan 18.1.2011 dosentuurin nimikkeen etnologian dosentuuriksi, erityisalana 
antropologia.    

  
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 19 §: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. 
 
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.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 
 
Kielitaidon (suomen, ruotsin tai muun kielen taito) arvioiminen tehdään opetustehtävissä 
tarvittaessa opetusnäytteen yhteydessä (monipuolinen näyte opetuskyvystä) huomioon ottaen, mitä 
muulla on määrätty kielitaidon osoittamisesta. Dekaani voi myöntää vapautuksen kielitaidon 
osoittamisesta joko kokonaan tai antaa mahdollisuus osoittaa kielitaito muussa kuin 
opetusnäytteen yhteydessä. Vapautusperusteena voi olla esimerkiksi henkilön aikaisemmin antama 
vastaava näyte taikka henkilön esittämä todistus kielen hallinnasta.       

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 18.1.2011 etnologian dosentuuria, erityisalana 
antropologia, tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi 
asiantuntijoiksi professori (ma) Taina Kinnusen (Oulun yliopisto) ja emeritaprofessori 
Marja-Liisa Swantzin (Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Päivi Hasun 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 7. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Päivi 
Hasua tieteellisesti pätevänä etnologian dosentuuriin, erityisalana antropologia.  
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Dekaani on 1.6.2011 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 8.6.2011. FT Päivi Hasun 
opetusnäytteen aihe oli Globaali helluntailaisuus Afrikassa – tapausesimerkkinä 
Tansania. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 8.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
     2. Todetaan, että FT Hasulla on yliopistolain (558/2009) 89 

§:n edellyttämä opetustaito. 
     3. Myönnetään FT Päivi Hasulle etnologian dosentin arvo, 

erityisalana antropologia. 
     

  PÄÄTÖS:  1. Tiekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 
Vanhala-Aniszewski, Snellman, Erkkilä, Nikula ja 
Karonen pitivät FT Päivi Hasua tieteellisesti pätevänä 
etnologian dosentuuriin, erityisalana antropologia. 

    2. Todettiin.  
    3. Myönnettiin. 

 
 

8.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kauppinen, Lehtonen, Leinonen, Pohjamo, Reinuma, Saario, 
Sääskilahti, Tiainen) 

 
FM Kati Kauppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen saksan kielen ja kulttuurin 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Subjects of aspiration. Eine nexusanalytische 
Untersuchung von diskursiven Prozessen neoliberaler Regierung in einer 
postfeministischen Frauenzeitschrift. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Ulrich Bröckling (Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg) ja Dr. Helen Kelly Holmes (University of Limerick). Tutkimuksen ohjaajana 
on toiminut professori Sari Pietikäinen. 
 
FL Kimmo Lehtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Rhetoric of the Visual – Metaphor in a Still 
Image. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori 
Michael J. Shaphiro (University of Hawai’i at Manoa) ja dosentti Hannu Vanhanen 
(Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Erkki Vainikkala. 
 
FL Jukka Leinonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Beginning of the Cold War as a realpolitikal 
phenomenon: U.S. Secretary of State James F. Byrnes in the field of power politics 1945 
- 1947. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Juhana 
Aunesluoma (Helsingin yliopisto) ja Dr. Patrick Jackson (American University 
Washington). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut yliopistonlehtori, FT Satu Matikainen.  
 
FM Ulla Pohjamo on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Esikaupunki kulttuuriperintönä – Oulun Hietasaari. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Taina 
Syrjämaa (Turun yliopisto) ja professori Maunu Häyrynen (Turun yliopisto). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.  
 
MA Ege Reinuma on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Image of Woman in the Films of Béla Tarr. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Paul Majkut (National 
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University, San Diego) ja professori Kristian Feigelson (Université Sorbonne Nouvelle, 
Paris III). ). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Jarmo Valkola.  
 
FM Johanna Saario on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yhteiskuntaopin opiskelun kieliympäristöt ja 
käsitteet. Toisella kielellä opiskelevien haasteet ja tuen tarpeet. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Arja Virta (Turun yliopisto) 
ja yliopistonlehtori, FT Maria Kela (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on 
toiminut dosentti, erikoistutkija Mirja Tarnanen. 
 
FL Nina Sääskilahti on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Ajan partaalla. Omaelämäkerrallinen aika, 
päiväkirja ja muistin kulttuuri. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Kuisma Korhonen (Oulun yliopisto) ja professori Matti Hyvärinen 
(Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Erkki Vainikkala.  
 
Metsänhoitaja Veikko Tiainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vähentäjää vähentämässä. Tutkimus Tehdaspuu 
Oy:n vaikutuksesta puunhankinnan kilpailutilanteeseen. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Mika Skippari (Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulu) ja VTT, KTT Pertti Hartikainen. Tutkimuksen ohjaajana 
on toiminut professori Ilkka Nummela.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
9. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Anckar)  
 

FL Joanna Anckar on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Assessing FL listening comprehension through 
the MC-format: Processess and products – Where the test and the construct meet. 
Tiedekunta määräsi 8.6.2010 ennakkotarkastajiksi Dr. Gary Buckin (Lidget Green Inc., 
California) ja tutkimuspäällikkö, FT Pekka Rantasen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) 
sekä 9.11.2010 Dr. Tineke Brunfautin (Lancaster University, UK). Ennakkotarkastajien 
Buck ja Rantanen lausunnot on toimitettu tiedekuntaneuvoston jäsenille kokouksen 
9.11.2010 liitteinä 14 ja 15, Dr. Brunfautin lausunto kokouksen 12.4.2011 liitteenä 7. FL 
Anckarin väittelylupa jätettiin pöydälle kokouksessa 12.4.2011. Työn ohjaajan, 
erikoistutkija Mirja Tarnasen lausunto työn tämän hetkisestä tilanteesta liitteenä nro 9. 

   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
10. VÄITÖSTILAISUUS (Ekström, Husso, Lindström, Martikainen) 
 
  FL Nora Ekström on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjoittamisen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kirjoittamisen opettajan kertomus. Kirjoittamisen 
opettamisesta kognitiiviselta pohjalta. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 18.1.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 24.9.2011 klo 
12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii dosentti Juhani Ihanus (Helsingin yliopisto) ja 
kustoksena professori Tuomo Lahdelma. 
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  FM Katariina Husso on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

kimustaan Ikkunoita ikonien ja kirkkoesineiden historiaan. Suomen kansallisen 
ortodoksisen kirkon esineellinen kulttuuriperintö 1920–1980-luvuilla. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.4.2011. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi perjantaina 30.9.2011 klo 12 Juomatehtaan auditoriossa (JT 120). 
Vastaväittäjänä toimii professori emerita Kaija Heikkinen (Itä-Suomen yliopisto) ja 
kustoksena professori Annika Waenerberg.  

 
  FL Tuija Lindström on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Pedagogisia merkityksiä koulun 
musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden näkökulmasta. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi lauantaina 17.9.2011 klo 12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori 
Anneli Arho (Sibelius-Akatemia) ja kustoksena professori Jukka Louhivuori.  

 
  FL Jari Martikainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Käsitettävä taidehistoria. Kuvalähtöinen malli taidehistorian 
opetukseen kuvallisen ilmaisun ammatillisessa perustutkinnossa. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7.6.2011. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi lauantaina 13.8.2011 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii professori Tuija Hautala-Hirvioja (Lapin yliopisto) ja kustoksena 
professori Annika Waenerberg. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
  

11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Fleisz, Kovács, Punkanen) 
  
  MA Katalin Fleiszin hungarologian väitöskirjan Medialitás Krúdy Gyula prózájában 

(Gyula Krudyn proosatuotannon mediaalisuudesta). MA Fleisz puolusti julkisesti 
16.6.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MA Fleiszille ja toimitetaan oheisena 
käännöksenä tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että MA Fleisz 

puolusti Gyula Krúdya mediatutkimuksen kannalta tarkastelevaa väitöskirjaansa ja 
luennossaan respondentti pohdiskeli mediatutkimuksen ja hermeneutiikan suhdetta vielä 
syvemmin ja monipuolisemmin kuin on väitöskirjassaan tehnyt. Opponenttina toiminut 
apulaisprofessori Tibor Gintli esitti respondentille lukuisia kysymyksiä, joihin 
vastatessaan väittelijä joutui paitsi puolustamaan ratkaisujaan myös pohtimaan eri 
näkökulmista työssään käsittelemienä teosten asemaa Krúdyn koko laajassa tuotannossa. 
Väittely on hyvähenkistä ja erittäin korkeatasoista. 

  
  Professori Tuomo Lahdelman esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 11. 
 
  Musiikin maisteri Szilárd Kovácsin musiikkitieteen väitöskirjan Az orgelbüchlein mint 

az improvizáció iskolája (The orgelbüchlein as school of improvisation) hyväksyminen. 
Maisteri Kovács puolusti julkisesti väitöskirjaansa 16.6.2011. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu maisteri Kovacsille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 12). 
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Tilaisuuden kustos, professori emeritus Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että 
tilaisuudessa väittelijä esitti monet Bachin Orgelbüchleinin musiikkiesimerkkinä soittaen 
ja laulaen, mikä selvensi suullisia vastauksia oleellisesti. Näin kuulijat saivat uuden 
Bach-tietouden lisäksi nauttia säveltäjän musiikista ja väittelijän omista Bach-
improvisaatioista, joita väittelijä vertasi jopa jazz-musiikissa tavanomaisiin 
improvisaatioihin. Vastaväittäjän esittämiin kysymyksiin väittelijä vastasi suurta 
asiantuntemusta osoittaen.  
 

  Professori Tuomas Eerolan esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 13. 
 
  FL Marko Punkasen musiikkiterapian väitöskirjan hyväksyminen. FL Punkanen puolusti 

julkisesti väitöskirjaansa 6.5.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Punkaselle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 14). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Jaakko Erkkilä toteaa lausunnossaan, että tilaisuus oli 

erityinen, koska kyseessä oli ensimmäinen monitieteisen musiikintutkimuksen 
huippuyksikön alaisuudessa tehty väitös Jyväskylässä. Lisäksi vastaväittäjänä toimi eräs 
musiikkiterapia-alan johtavista asiantuntijoista. Väittelijä oli laatinut erinomaisen ja 
aihepiiriä avaavan lektion, joka loi mainion perustan aiheen käsittelyyn. Vastaväittäjä 
esitti kiperiä kysymyksiä näyttöpohjaisen lääketieteen metodologian mukanaan tuomista 
haasteista tutkittaessa improvisaatiopohjaista vuorovaikutusta, samoin kuin tutkimuksen 
taustalla olevasta kliinisestä teoriasta ja sen taustalla olevasta metateoriasta. Väittelijä 
vastasi ansiokkaasti laaja-alaisiin ja syvällistä tietoutta edellyttäviin kysymyksiin. 
Vastaväittäjä toi sekä lausunnossaan että keskustelussa esiin tutkimuskokonaisuuden 
alakohtaisen ja kansainvälisen merkityksen.  

 
  Professori Jaakko Erkkilän esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 15. 
   
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Ockenström) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FM Lauri Ockenström (taidehistoria) 
  
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin.  
 
 
13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Fleisz, Kovács, Punkanen) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  MA (väit.) Katalin Fleisz (hungarologia)   
 
  Musiikin maisteri (väit.) Szilárd Kovács (musiikkitiede)  
 
  FM (väit.) Marko Punkanen (musiikkiterapia) 
   
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin.  
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14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25. 
 
 
 
 
Jyväskylässä 28. päivänä kesäkuuta 2011 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, kokouksen sihteeri, 
hallintoamanuenssi    Anna-Helena Mero 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 

 


