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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 10.5.2012. 
 

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. 
 
Lisäasia: 
Asia 11 Väitöstilaisuus (Jinkerson) 
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 
 
4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON R UOTSIN KIELI 
 
  Vireille 10.5.2011 
 

Rehtori hyväksyi 12.4.2011 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen ruotsin kielen 
professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman 
rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 11/15.11.2011 liitteenä nro 12.  
 
Ruotsin kielen professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
kielten laitokseen.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävän haettavaksi.  
 

 Ruotsin kielen professorin työsuhteista tehtävää hakivat 17.10.2011 päättyneen 
määräajan kuluessa: 

 
 Hult, Francis, PhD, dos.  
 Kuronen, Mikko, FT 
 Palviainen, Åsa, PhD  

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

 
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 
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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. 
 
Yliopiston johtosäännön 65 §:n mukaan professorin tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään, 
että hänen tulee kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta suorittaa yliopistopedagogiset 
tai niihin rinnastettavat opinnot ellei valitulla ole näitä opintoja työsuhteen alkaessa. Edellytys 
koskee toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi työsuhteeseen valittuja. Rehtori antaa 
täsmentävät ohjeet vaadittavien opintojen laajuudesta ja niiden korvaamisesta muilla opinnoilla. 
Edellytys koskee niitä henkilöitä, joiden työsuhde alkaa 1.8.2012 tai sen jälkeen. 

 
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 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 (Karonen, pj., Pitkänen-Huhta, Dufva ja Oikari, 
siht.) on valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani on valinnut 9.11.2011 
asiantuntijoiksi professori Kenneth Hyltenstamin (Tukholman yliopisto) 
emeritaprofessori Mirja Saaren (Helsingin yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

 
Asiantuntijat ovat antaneet yhteislausunnon hakijoiden kelpoisuudesta tehtävään. 
Lausunto on liitteenä nro 1. 
 

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. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 
Ruotsin kielen professorin tehtävässä opetuskielinä ovat ruotsi ja suomi. Eduksi katsotaan hyvä 
englannin kielen taito. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava 
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.  

 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin 
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. 

 

Opetusnäytetilaisuus ja haastattelu järjestettiin 3.5.2012. Dekaani valitsi opetusnäytettä 
antamaan PhD Åsa Palviaisen. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaisesti hakijoiden ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi 
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.  
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Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 3.  
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti 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 päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti 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 lausunto.  
2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutulla hakijalla 

on yliopiston johtosäännön 57 §:n edellyttämä opetustaito. 
3. Esitetään yliopiston rehtorille, että PhD Åsa Palviainen 

otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, jonka ala 
on ruotsin kieli, 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. 

4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 14 päivän 
kuluessa eli viimeistään 29.5.2012.  

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 2. Todettiin. 
 3. Ehdotuksen mukainen. 
 4. Todettiin. 
 
 

5. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON P UHEVIESTINTÄ 
 
Puheviestinnän professuuri tulee avoimeksi 1.8.2012 alkaen, minkä vuoksi dekaani on 
yliopiston ohjeistuksen mukaisesti (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa sekä siihen 
sisältyvät ohjeet 8.2.2011, kohta 6) tiedustellut rehtorin kantaa tehtävän auki 
julistamiseksi. Rehtori hyväksyi 19.3.2012 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen 
professorin tehtävän täyttömenettelyn aloittamisesta avoimella kansainvälisellä haulla.  
 
Nyt kun puheena oleva professuuri on täyttöprosessissa, on tärkeää viestintätieteiden 
laitoksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, että professuuria hoidetaan 
keskeytyksettä 1.8.2012 alkaen.  
 
FT, dosentti Maili Pörhölä on hoitanut kyseistä puheviestinnän määräaikaista 
professuuria yhtäjaksoisesti ajalla 1.9.2010–31.7.2012, jolloin hänet otettiin dekaanin 
päätöksellä 8.4.2010 hoitamaan professuuria.  
 
Mikäli professuurin määräaikaisuus ylittää kahden vuoden määräajan, rehtorin päätös 
henkilöstöasioissa (8.2.2011) toteaa, että kyseinen tehtävään otto kuuluu rehtorin 
toimialaan. Tällaisissa tilanteissa dekaani tekee esityksen rehtorille tehtävään otettavasta 
henkilöstä kuultuaan tiedekuntaneuvostoa.  
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Dekaanin esitys on liitteenä nro 4. FT, dosentti Maili Pörhölän ansioluettelo (cv) sekä 
julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 5 ja 6.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan professorin työsuhteisesta tehtävästä, jonka ala 

on puheviestintä. 
 

 PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 
 
 

6. FT ARJA NURMEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISE KSI  
 
   Vireille 13.12.2011 
 
   FT Arja Nurmi on jättänyt 29.11.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin englannin kielen, erityisesti korpuslingvistiikan, 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. 

   
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. 

     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 13.12.2011 englannin kielen, erityisesti 
korpuslingvistiikan, dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Juhani Klemolan 
(Tampereen yliopisto) ja professori Antoinette Renoufin (Birmingham City University) 
antamaan lausuntonsa FT Arja Nurmen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat pitivät FT Arja Nurmea tieteellisesti pätevänä englannin kielen, 
erityisesti korpuslingvistiikan, dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset 
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jäsenet katsoivat kokouksessaan 17.4.2012 hänet tieteellisesti päteväksi haettavana 
olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani hyväksyi 16.4.2012 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 25.4.2012. FT Arja 
Nurmen opetusnäytteen aihe oli Corpus-based sociolinguistics: Gender, must and 
spoken British English. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 7.   

 
   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että FT Arja Nurmella on yliopistolain 

(558/2009) 89§:n edellyttämä opetustaito. 
2. Myönnetään FT Arja Nurmelle englannin kielen, 

erityisesti korpuslingvistiikan, dosentin arvo. 
  

  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
    2. Myönnettiin. 
 
 
7. FT PEPPI TAALAKSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄ MISEKSI  
 
  Vireille 17.4.2012 
 
   FT Peppi Taalas on jättänyt 10.4.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin soveltavan kielentutkimuksen, erityisesti monimediaisen 
kielenoppimisen ja -opetuksen pedagogiikan, 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. 

       
Soveltavan kielentutkimuksen keskus pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena. Kokouksessaan 17.4.2012 tiedekuntaneuvosto totesi, 
että soveltavan kielentutkimuksen, erityisesti monimediaisen kielenoppimisen ja -
opetuksen pedagogiikan, dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen. 
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan asiantuntijoiksi PhD Françoise Blin (Dublin City 
University) ja Associate professor Pirkko Raudaskoski 
(Aalborg University) antamaan lausuntonsa FT Peppi 
Taalaksen tieteellisestä pätevyydestä. 
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  PÄÄTÖS:  Valittiin. 
 
 
8.  MMT TAPANI TASASEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI  

  
  Vireille 15.5.2012 
 
   MMT Tapani Tasanen on jättänyt 6.4.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin metsähistorian 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. 

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

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että metsähistorian dosentuuri on tutkimuksen 
ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.  

      2. Keskustellaan asiantuntijoista.  
   
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
    2. Keskusteltiin. 

 
 
9.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Fält) 
 

FL Katja Fält on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan The Medieval Construction Worker Paintings in the Diocese of 
Turku. The Visual Idiom of the Church Builders from 1430 to 1550. Tiedekunta määräsi 
15.11.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Lena Liepen 
(Universitet Oslo) ja professori Elina Gertsmanin (Case Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio). Määrättäneen kolmanneksi ennakkotarkastajaksi dosentti Markus 
Hiekkanen (Helsingin yliopisto) Tutkimuksen ohjaajan professori Annika Waenerbergin 
perustelut liitteessä nro 8.  
 
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  

 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin.  
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10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Arany, Jinkerson, Kokkinen, Skinnari) 
 

MA János Arany on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Expressive Elements in Zoltán Kodály’s Choral Music. 
Tiedekunta määräsi 14.2.2012 ennakkotarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti 
Professori Emeritus Mihály Ittzésin (Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music, 
Unkari). Associate professor László Nemesin (Franz Liszt Academy of Music, Unkari) 
ilmoitettua olevansa estynyt toimimaan ennakkotarkastajana dekaani määräsi 23.2.2012 
toiseksi ennakkotarkastajaksi professori Péter Erdein (Franz Liszt Academy of Music, 
Budapest). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu MA Aranylle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 9 ja 10). 
 
MLIS Alicia Jinkerson on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Socialization, identity and belonging. Language 
norms in a first and second grade English medium class in Finland. Tiedekunta määräsi 
13.3.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Patricia Duffin 
(University of British Columbia, Kanada) ja professori Ann-Carita Evaldssonin 
(Uppsalan yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu MLIS Jinkersonille ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 11 ja 12). 
 
FM Jari Kokkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Racial discourse in James Baldwin’s Blues for 
Mister Charlie (1964). Drama and the hegemonic struggle. Tiedekunta määräsi 
14.2.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti associate professor Mikko 
Tuhkasen (Texas A&M University) ja professori Jopi Nymanin (Itä-Suomen yliopisto). 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Kokkiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 13 ja 14). 
 
FM Kristiina Skinnari on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Tässä ryhmässä olen aika hyvä.” Ekologinen 
näkökulma kielenoppijaidentiteetteihin peruskoulun englannin opetuksessa. Tiedekunta 
määräsi 14.2.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Liisa 
Tainion (Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori, dosentti Pirjo Harjanteen (Helsingin 
yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Skinnarille ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 15 ja 16). 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin väittelylupa MA Aranylle, MLIS Jinkersonille ja 

FM Kokkiselle.  
 FM Skinnarin väittelylupa jätettiin pöydälle. 
  

 
11. VÄITÖSTILAISUUS (Arany, Jinkerson) 
 

MA János Arany on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Expressive Elements in Zoltán Kodály’s Choral Music. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2012. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi perjantaina 8.6.2012 klo 12 salissa M103. Vastaväittäjänä toimii 
Professori Emeritus Mihály Ittzés (Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music, 
Unkari) ja kustoksena emeritusprofessori Matti Vainio.  
 
MLIS Alicia Jinkerson on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Socialization, identity and belonging. Language 
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norms in a first and second grade English medium class in Finland. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2012. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi perjantaina 15.6.2012 klo 9 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori 
Patricia Duff (University of British Columbia, Kanada) ja kustoksena professori Anne 
Pitkänen-Huhta. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 

 
12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Aira, Leinonen, Purhonen) 
 

FL Annaleena Airan puheviestinnän väitöskirjan hyväksyminen. FL Aira puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 3.5.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Airalle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 17). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Maarit Valo toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuudessa 
noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjä ja väittelijä kävivät 
korkeatasoisen tieteellisen keskustelun ja osasivat kohdentaa sen myös yleisölle. 
Väittelijä vastasi kysymyksiin asiantuntevasti ja osoitti hallitsevansa tutkimusalueensa 
erinomaisesti.  
 
Lehtori Tarja Valkosen esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 18. 
 
FL Jukka Leinosen yleisen historian väitöskirjan hyväksyminen. FL Leinonen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 23.3.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Leinoselle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19). 

 
Tilaisuuden kustos, professori (ma) Tiina Kinnunen toteaa lausunnossaan, että 
väitöksessä kuultiin korkeatasoista tieteellistä keskustelua. Vastaväittäjä esitti keskeisiä 
käsitteisiin, tutkimusperinteeseen, metodeihin, lähteisiin ja tulkintoihin liittyviä 
kysymyksiä, ja väittelijä pystyi vastaamaan näihin perusteellisesti osoittaen näin 
oppineisuutensa. Opponentti ja respondentti keskustelivat mm. kylmän sodan, 
reaalipolitiikan ja voimapolitiikan käsitteistä, käsitehistorian luonteesta, muistelmien ja 
omaelämäkerran välisestä suhteesta sekä Byrnesin onnistumisesta Yhdysvaltain 
ulkopolitiikan johdossa. Muutamin kohdin vastaväittäjä esitti kriittisiä huomioita, mutta 
väittelijä pystyi puolustautumaan hyvin. 
 
Professori Pasi Ihalaisen esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 20. 
 
FM Pipsa Purhosen puheviestinnän väitöskirjan hyväksyminen. FM Purhonen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 13.4.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Purhoselle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 21). 

 
  Tilaisuuden kustoksen, lehtori Tarja Valkosen kustoksen lausunto sekä esitys 

arvolauseeksi on liitteessä nro 22. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
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13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Aira, Leinonen, Purhonen) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL Annaleena Aira (puheviestintä) 
  FL Jukka Leinonen (yleinen historia)  
  FM Pipsa Purhonen (puheviestintä) 
   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
   
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06. 

 
 
 
 
Jyväskylässä 15. päivänä toukokuuta 2012 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Puheenjohtaja, dekaani     Petri Karonen 
       
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
  
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 
 


