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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 25.8.2011. 
 

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, opintoasiainpäällikön ja laitosten johtajien päätökset henkilöstö-
asioista. 

 
 
4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON S UOMEN 

HISTORIA 
 
  Vireille 30.8.2011 
 

Suomen historian professuuri on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja 
etnologian laitokseen. Tehtävä on määräaikainen ja täytetään ajaksi 1.12.2011–
31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus (Karonen). Tehtävä täytetään 
kutsusta haettavaksi julistamatta ja käyttämällä asiantuntijamenettelyä. Professorin 
tehtävään esitetään kutsuttavaksi FT, dosentti Kustaa H. J. Vilkuna.  
 
Kun kyseessä on kutsumismenettely sijaisuus -tilanteessa, laaditaan kirjallinen 
suunnitelma, joka on liitteenä nro 1 (rehtorin päätös henkilöstöasioissa sekä siihen 
sisältyvät ohjeet 8.2.2011). 
 
Suomen historian professorin tehtävänä on edistää ja toteuttaa Suomen historian 
tutkimusta, hankkia ulkopuolista rahoitusta tutkimukseen, osallistua historian ja 
etnologian laitoksen tutkimuksen suunnitteluun, ohjata perus- ja jatko-opiskelijoita sekä 
opettaa historian pää- ja sivuaineopiskelijoita. 

 
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. 

33§:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun 
tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään 
voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.  

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.  
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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.  

 
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. Suomen historian professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja 
tarvittaessa englanti. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
FT, dosentti Kustaa H. J. Vilkunan hakemusasiakirjat ovat liitteenä nro 2. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista tiedekuntaneuvostoa ((rehtorin 
päätös henkilöstöasioissa sekä siihen sisältyvät ohjeet 8.2.2011/liite 2). 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan määräaikaisen Suomen historian professuurin 

täyttämiseen kuuluvista asioista mukaan lukien 
kutsumismenettely. 

 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 

 
   
5. FT JEAN-MICHEL KALMBACHIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON  

MYÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 12.4.2011 
 

FT Jean-Michel Kalmbach on jättänyt 5.4.2011 humanistiselle tiedekunnalle 
anomuksen, että hänelle myönnettäisiin soveltavan kielitieteen, erityisesti ranskan 
kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen, dosentin arvo.  

  
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon 
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu 
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 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. 
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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 10.5.2011 soveltavan kielitieteen, erityisesti 
ranskan kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen dosentuuria tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi emeritusprofessori 
Martin Riegelin (Strasbourgin yliopisto, Ranska) ja dosentti Maarit Muttan (Turun 
yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Jean-Michel Kalmbachin tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 3. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Jean-Michel Kalmbachia tieteellisesti pätevänä soveltavan kielitieteen, 
erityisesti ranskan kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen dosentuuriin. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

2. Valtuutetaan dekaani hyväksymään opetusnäyte-
tilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 

 
  PÄÄTÖS:  1. Tiedekunnan asiassa äänivaltaiset jäsenet Salokangas, von 

Bonsdorff, Leppänen, Snellman, Erkkilä, Nikula ja 
Karonen totesivat FT Jean-Michel Kalmbachin 
tieteellisesti päteväksi soveltavan kielitieteen, erityisesti 
ranskan kielen oppimisen ja opettamiseen tutkimuksen 
dosentuuriin. 

2. Ehdotuksen mukainen. 
 
 

6. PhD RINNA KULLAAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄM ISEKSI 
 

PhD Rinna Kullaa on jättänyt 19.8.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin Euroopan nykyhistorian ja kansainvälisten suhteiden 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.  



5 
 

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.  

 
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että Euroopan nykyhistorian ja kansainvälisten 
suhteiden dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukainen.  

2. Valitaan asiantuntijoiksi professori Jussi Hanhimäki 
(Tampereen yliopisto ja Graduate Institute of International 
and Development Studies, Geneve) ja professori Kimmo 
Rentola (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD 
Rinna Kullaan tieteellisestä pätevyydestä. 

      
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 

2. Valittiin. 
 
 
7. OIKAISUPYYNTÖ ENGLANNIN KIELEN PÄÄVALINNASTA (Halinen)  
 

Kevään 2011 päävalinnassa englannin kielen opinto-oikeutta hakenut Laura Halinen on 
määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite 
nro 4).  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Arja Piirainen-Marsh toteaa oikaisupyynnöstä 
seuraavan: Halinen on pyytänyt oikaisua esseen pistemäärään perustellen pyyntöä 
aiemmalla opintomenestyksellä sekä toisen yliopiston valintakoepisteillä. Olen 
tarkastanut hänen esseensä pistemäärän ja arviot. Essee on hylätty yksimielisesti sisällön 
perusteella siksi, että siinä ei lainkaan viitata aineistokokeen materiaaliin eikä käytetä 
materiaalia hyväksi. Hyväksytty esseevastaus edellyttää lähteiden käyttöä sekä niiden 
sisällön hyödyntämistä esseevastauksessa.  
 
Näin ollen ei ole aihetta muuttaa tehtyä valintapäätöstä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

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

 
PÄÄTÖS:   Päätettiin. 
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8. OIKAISUPYYNTÖ ENGLANNIN PÄÄVALINNASTA (Harju)  
 

Kevään 2011 päävalinnassa englannin kielen sekä englannin opettajankoulutuksen 
opinto-oikeutta hakenut Anna Harju on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä 
valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite nro 5).  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Arja Piirainen-Marsh toteaa oikaisupyynnöstä 
seuraavan: Harju on pyytänyt oikaisua valintakoetulokseen ja esseen arviointiin. Hänen 
oma näkemyksensä on, että koevastaus sisälsi kaikki ne elementit, joita edellytetään 
hyvältä esseeltä. Kokeen on arvioinut kaksi kokenutta opettajaa, jotka molemmat näkivät 
esseessä sekä ansioita ja puutteita. Arvioitsijoiden antamat pistemäärät kuitenkin 
poikkesivat toisistaan jossain määrin. Arvostelutyöryhmän kokouksessa esseestä on 
annettu 11 pistettä (max. 30). Pistemäärään on vaikuttanut esseen pituus: pituus ylittää 
esseen maksimipituuden (450 sanaa) selvästi, mistä syystä annetusta pistemäärästä (14) 
on vähennetty 3 pistettä. Koska alkuperäinen arvio ei ollut yksimielinen, kokeen on 
lukenut kolmas riippumaton arvioitsija. Hän on antanut esseen pistemääräksi 17. 
Pistemäärä vastaa toista aiemmista arvioista. Kokeen raakapistemäärä nousee näin 
kuudella.   
 
Korjaus nostaa Harjun kokonaispistemäärän englannin kielessä 54,11:een ja englannin 
opettajankoulutuksessa 57,22:een. Jälkimmäinen oikeuttaa 5. varasijaan. Alimmat 
hyväksyttyjen pisteet olivat 64,55 (englanti) ja 58,67 (opettajankoulutus). 
  
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

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

 
PÄÄTÖS:  Päätettiin.  
 

 
9. OIKAISUPYYNTÖ SUOMEN KIELEN ERILLISVALINNASTA (Tervo)  
 

Kevään 2011 erillisvalinnassa suomen kielen maisteriopintoihin hakenut Anna Tervo on 
määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite 
nro 6).  
 
Suomen kielen pääedustaja, professori Minna-Luukka toteaa lausunnossaan seuraavan: 
Suomen kielen oppiaineeseen tuli tänäkin keväänä lukuisia hakemuksia erillishaussa. 
Oppiaine voi resurssiensa puitteissa aina valita vain osan hakijoista ja valinnan 
kriteereinä käytetään humanistisen tiedekunnan kriteerejä, joiden perusteella hakijat 
asetetaan järjestykseen. Valintaan vaikuttaa myös se, miten hyvin oppiaine katsoo 
pystyvänsä täyttämään hakijan tarpeet. Hakemuksen perusteluista käy ilmi, että hakija 
on ensisijaisesti suuntautumassa viestintätehtäviin ja tähän tarpeeseen vastaisivat 
paremmin tiedekunnan viestintäaineet – esimerkiksi yhteisöviestintä. Suomen kielen 
syventävät opinnot on rakennettu oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen painoalojen 
varaan ja niiden painotus liittyy vahvasti koulutustehtäviin ja S2-alalle suuntautumiseen. 
Lisäksi hakijan suorittamat Vaasan yliopiston nykysuomen perus- ja aineopinnot ovat 
rakenteeltaan ja sisällöiltään siinä määrin erilaiset kuin Jyväskylän yliopiston suomen 
kielen oppiaineessa, että siltaopintojen määrä paisuisi kohtuuttoman suureksi. Lisäksi 
hakijan aineopintojen menestys oli muihin hakijoihin verrattuna heikompaa (keskiarvo 
vain hieman yli 2). 
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PÄÄTÖSEHDOTUS:  Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

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

 
PÄÄTÖS:   Päätettiin. 
 
 

10. OIKAISUPYYNTÖ YHTEISÖVIESTINNÄN ERILLISVALINNAS TA (Tiittanen)  
 

Kevään 2011 erillisvalinnassa yhteisöviestinnän maisteriopintoihin hakenut Merja 
Viljakainen-Tiittanen on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä 
koskevan oikaisupyynnön (liite nro 7).  
 
Hakijan pisteet ennakkotehtävästä sekä haastattelusta on tarkistettu yhteisöviestinnän 
oppiaineessa, mutta oikaisutarvetta ei ole havaittu. Hakija sai varsin hyvät pisteet 
kummastakin (yhteensä 82, hyväksymisraja 83). Hakija ei siis menestynyt huonosti, 
mutta pienen kiintiön vuoksi hyviäkin hakijoita jää väistämättä valitsematta, koska 
hakijat täytyy asettaa pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Viljakainen-
Tiittanen jäi vain pisteen päähän hyväksymisrajasta, jonka alentaminen ei ole 
mahdollista, koska kiintiötavoite on jo täyttynyt. Valinnassa on noudatettu tiedekunnan 
päättämiä yleisiä maisterivalinnan kriteerejä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

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

 
PÄÄTÖS:   Päätettiin. 
 
 

11. MAISTERIN TUTKINNOT MUSIIKKITIETEESSÄ JA MUSIIKKIKA SVATUKSESSA 
  
 Tiedekunta päätti 11.3.2008, että kahden maisterintutkinnon suorittaminen 

tiedekunnassa on mahdollista, mutta ei tietyissä pääaineissa. Musiikkitiede ja 
musiikkikasvatus kuuluvat jälkimmäisiin. Niissä tapauksissa, joissa musiikkitieteen 
maisteri haluaa jälkikäteen pätevöityä musiikin aineenopettajaksi lukiotasolle, joutuu 
hän suorittamaan täydentävien opintojen lisäksi musiikkikasvatuksen syventävät 
opinnot, joihin nykyään kuuluu vähintään ns. sivututkielma, joka on normaalia pro 
gradua hieman suppeampi. Muuta eroa maisterin tutkinnon pääaineena suoritettaviin 
syventäviin opintoihin ei ole. Näissä tapauksissa kielto toisesta tutkinnosta ei ole 
tarkoituksenmukainen, koska muuta tietä pätevyyteen ei ole. 

 
 Musiikin laitos esittää, että kiellosta luovutaan. 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään laitoksen esitys. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
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12. MAISTERIVALINNAN KIINTIÖT VUONNA 2012 
  
 Yliopiston hallitus päättää päävalinnan kiintiöiden ohella myös maisterivalinnan 

kiintiöistä (tiedekunta on jo 7.6.2011 tehnyt päävalinnan kiintiöesityksen). Hallituksen 
päättämä tiedekunnan kokonaiskiintiö maisterihaussa vuodelle 2011 oli 109 paikkaa, 
joista 89 paikkaa maisteriopintoihin ja loput maisteriohjelmille. Kokonaisuutena 
maisterikiintiöt ovat tänä vuonna jääneet hieman vajaiksi.  

 
 Ehdotus vuoden 2012 maisterikiintiöistä on oheisena (liite nro 8).  
 

PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään esitys liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 
 
 

13.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Rautavuoma, Stolp) 
 

FM Veera Rautavuoma on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Liberation Exhibitions and the Cultural 
Memory of Socialist Hungary. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 15.2.2011 
suostumuksensa mukaisesti professori Gábor Gyánin (Tiedeakatemia, Unkari) ja 
professori Peter Györgyn (ELTE-yliopisto, Budapest). Professori Gyáni on toimittanut 
lausuntonsa tiedekunnalle 21.4.2011. Professori György ei ole toimittanut lausuntoaan. 
Määrättäneen professori Peter Györgyn tilalle ennakkotarkastajaksi yliassistentti Urpo 
Kovala. Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma. 
 
FM Marleena Stolp on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Taidetta, vastustusta, leikkiä ja työtä? Lasten 
toimijuus 6-vuotiaiden teatteriprojektissa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti yliopistonlehtori, VTT Harriet Strandell (Helsingin 
yliopisto) ja FT Heli Aaltonen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Trondheim). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut yliassistentti Tarja Pääjoki. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
14. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Koskela, Leblay, Pakkanen, Pöyhönen, Rynkänen, Sarkamo)  
 

FM Heidi Koskela on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Constructing knowledge. Epistemic practices in 
three television interview genres. Tiedekunta määräsi 10.5.2011 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti dosentti Pentti Haddingtonin (Helsingin yliopiston 
tutkijakollegium) ja dosentti Elise Kärkkäisen (Oulun yliopisto). Ennakkotarkastajien 
lausunnot on toimitettu FM Koskelalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 
 
FM Christophe Leblay on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Le temps de l'écriture. Genèse, durée, 
représentations. Tiedekunta määräsi 7.12.2010 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Céline Beaudetin (Université de Sherbrooke, Kanada) ja Dr. Denis 
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Alamargotin (Université de Poitiers, Ranska). Ennakkotarkastajien lausunnot on 
toimitettu FM Leblaylle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 11 ja 12). 

 
FM Irene Pakkanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Käydään juttukauppaa. Freelancerin ja ostajan kohtaamisia 
journalismin kauppapaikalla. Tiedekunta määräsi 12.4.2011 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Maija Töyryn (Aalto-yliopiston taideteollinen 
korkeakoulu) ja professori Ari Heinosen (Tampereen yliopisto) sekä 7.6.2011 professori 
Heikki Luostarisen (Tampereen yliopisto). Ennakkotarkastajien Töyry ja Heinonen 
lausunnot on toimitettu tiedekuntaneuvoston kokouksen 7.6.2011 liitteinä 17 ja 18. 
Ennakkotarkastaja Luostarisen lausunto on toimitettu FM Pakkaselle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13). 
 

FL Markku Pöyhönen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Muusikon tietämisen tavat. Moniälykkyys, 
hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun instrumenttituntien 
näkökulmasta. Tiedekunta määräsi 15.3.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Lauri Väkevän (Sibelius-Akatemia) ja KT Eeva Kaisa Hyryn 
(Oulun yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FL Pöyhöselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15). 
 

FL Tatjana Rynkänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Venäjänkieliset maahanmuuttajanuoret 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedekunta määräsi 12.4.2011 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Riitta Pyykön (Turun yliopisto) ja Dr. Sarah 
Smythin (Trinity College Dublin, School of Languages). Ennakkotarkastajien lausunnot 
on toimitettu FL Rynkäselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 16 ja 17). 
 
FL Ville Sarkamo on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Karoliinien soturiarvot. Kunnian hallitsema 
maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa. Tiedekunta määräsi 12.4.2011 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Nils Erik Villstrandin (Åbo 
Akademi) ja professori Kimmo Katajalan (Itä-Suomen yliopisto). Ennakkotarkastajien 
lausunnot on toimitettu FL Sarkamolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 18 ja 19). 
 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
15. VÄITÖSTILAISUUS (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. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.6.2011. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi lauantaina 17.9.2011 klo 12 Villa Ranan Paulaharjun salissa. 
Vastaväittäjänä toimii Dr. Tineke Brunfaut (Lancaster University, UK) ja kustoksena 
professori Mirja Tarnanen.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
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PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 

 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10. 
 
 
 
 
Jyväskylässä 30. päivänä elokuuta 2011 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, kokouksen sihteeri, 
hallintoamanuenssi    Anna-Helena Mero 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 


