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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 15.9.2005. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.     
 
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin/varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 



 2

     
3. YHTEISÖVIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA 

 (vakanssinro 10123) 
 
  Vireille 8.2.2005. 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 31.12.1996 
apulaisprofessorin virka, jonka ala on yhteisöviestintä.  Virka on sijoitettu 
viestintätieteiden laitokselle. Virka muutettiin yliopiston hallituksen 
päätöksellä 20.5.1998 professorin viraksi 1.8.1998 lähtien. Virkaan nimitettiin 
1.8.2001 lukien VTT Elisa Juholin-Laitinen. Hän irtisanoutui virasta 1.8.2004 
alkaen. Viran alaa ei ole täsmennetty. Virka on muutettu rehtorin 13.4.2005 
tekemällä päätöksellä palkkausluokkaan A28 kuuluvaksi professorin viraksi. 
Virka on tarkoitus täyttää 1.8.2006 alkaen tai mahdollisimman pian sen 
jälkeen. 

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 yhteisöviestinnän 
professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä 
kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 18.7.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa hakivat: 
 
 PhD Jochen Hoffmann 
 FT Pertti Hurme 
 VTT Nando Malmelin 
 TkT Saku Mantere 
 FT Kaja Tampere 
 PhD Marita Vos 

 
 Virantäyttölain (856/91)  
 8 §:n mukaan 

"Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto 
vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 
10 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn 
virantäytön myöhemmässä vaiheessa. 
Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään tarkemmin 
asetuksella." 

 Virantäyttöasetuksen (1581/91) 
 12 §:n mukaan 

"Ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on 
otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset 
tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta. 
Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa 
mainituista seikoista." 

 13 §:n mukaan 
"Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen lausunnon. 
Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto. 
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Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä syytä 
saa olla kolmea kuukautta pitempi." 

  14 §:n mukaan 
"Asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt 
julkaisut ja muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että 
sellaiset työt, joita ei voida toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän 
arvioitavissaan." 
  
ESITYS: 1. Valittaneen asiantuntijoiksi professori James Grunig 

(University of Maryland), professori Claudia Mast 
(Universität Hohenheim, Stuttgart), professori Leif Åberg 
(Helsingin yliopisto) sekä varalle professori Denis Wilcox 
(University of San José), professori Inger Jensen (Roskilde 
universitet), professori Kaarle Nordenstreng (Tampereen 
yliopisto).     

 
2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset 
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 
5.10.2005 mennessä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen.  
 

3. Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Valo ei osallistunut asian 
käsittelyyn. 

 
 
4. YHTEISÖVIESTINNÄN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 13646) 
   
  Vireille 12.4.2005. 
  Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2004 alkaen 

yhteisöviestinnän yliassistentin viran (A 22). Virka on yliopiston yhteinen ja 
sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. Viestintätieteiden laitos esitti, että virka 
julistettaisiin haettavaksi 1.9.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Haettavaksi 
esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden laitoksen 
henkilöstömenokehykseen. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
12.4.2005 viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, joka 
jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
  17.6.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa hakivat: 
 
  FL Sari Eskelinen 
  FM Pirjo Koponen 
  FM Vilma Luoma-aho 
  FT Kaja Tampere 
  FT Päivi Vaahterikko-Mejía 
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  Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (309/1993) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, 
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, 
hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan. 

 
  Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko 

hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan. Virkaan voidaan 
kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut 
henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan. 

    
  Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 

asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännöksessä määrätyllä tavalla. 

 
  Asetuksen (463/98) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 

joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei 
ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
  Viran opetusnäytetilaisuudet järjestettiin 8. ja 12.9.2005. Arvostelulautakunta 

hyväksyi kaikkien hakijoiden opetusnäytteet seuraavin arvolausein: 
  Eskelinen hyvä 
  Koponen hyväksytty 
  Luoma-aho hyväksytty 
  Tampere erinomainen 
  Vaahterikko-Mejía hyväksytty 
   
  Opetusnäytetilaisuuksien pöytäkirja on oheisena liite nro 1. 
 
  Laitoksen johtaja Tarja Valkosen esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista 

ovat liitteenä nro 2. Laitoksen esityksen perusteella kaikkia hakijoita voidaan 
pitää kelpoisina. 

 
  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet. 
 
   2. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran 

muodolliset kelpoisuusehdot. 
 
   3. Nimitettäneen FT Kaja Tampere yhteisöviestinnän 

yliassistentin virkaan ajaksi 1.10.2005 - 31.7.2010. 
       
  PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin hakijoiden opetusnäytteet seuraavasti: 
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   Eskelinen   hyvä 
   Koponen   hyväksytty 
   Luoma-aho    hyväksytty 
   Tampere   erinomainen 
   Vaahterikko-Mejía hyväksytty 
 
   2. Todettiin. 
 
   3. Esityksen mukainen.  
 
 
5. FT ANNA-MARIA VILKUNAN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 20.9.2005.   

FT Anna-Maria Vilkuna on jättänyt 22.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin Suomen historian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.  
  
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 
 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 
 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
     
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena.  
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ESITYS:  1. Todettaneen, että Suomen historian dosentuuri on 

opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 
      
2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Jouko Vahtola 
(Oulun yliopisto) ja professori Ilkka Nummela antamaan 
lausuntonsa FT Anna-Maria Vilkunan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

       
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. PhD ELISE KÄRKKÄISEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 20.9.2005.   

PhD Elise Kärkkäinen on jättänyt 9.9.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin englannin kielen, erityisesti vuorovaikutuslingvistiikan 
dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.  
  
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 
 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 
 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
     
Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena.  
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ESITYS:  1. Todettaneen, että englannin kielen, erityisesti 
vuorovaikutuslingvistiikan dosentuuri on opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 
      
2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Tuija Virtanen 
(Åbo Akademi) ja FT Marja-Leena Sorjonen (Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus) antamaan lausuntonsa PhD Elise 
Kärkkäisen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
7. VTT MAARIA LINGON HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 3.5.2005.  

VTT Maaria Linko on jättänyt 18.4.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin sosiologisen kulttuurintutkimuksen dosentiksi humanistiseen 
tiedekuntaan. 

 
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 

   
  Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
  tarpeettomana.  
 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 3.5.2005 sosiologisen 
kulttuurintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Timo Cantellin (Sibelius-
Akatemia) ja dosentti Kimmo Jokisen (JY/YTK) antamaan lausuntonsa VTT 
Maaria Lingon tieteellisestä pätevyydestä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 3 ja 4). 
Asiantuntijat katsovat VTT Maaria Lingon päteväksi sosiologisen 
kulttuurintutkimuksen dosentuuriin. 

    
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi torstaina 29.9.2005 
klo 15.15 salissa D 109. VTT Maaria Linko esittää opetusnäytteensä aiheeksi 
Kulttuuria kaikille? Asuinalueiden kulttuurikeskukset esimerkkinä 
kulttuuripolitiikan toteuttamisesta. 
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  ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
 
   2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.  
  

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan 
professori Erkki Vainikkala, pj., yliassistentti Urpo Kovala, 
assistentti Risto Niemi-Pynttäri, opiskelija Irma Hirsjärvi ja 
amanuenssi Tellervo Helin, sihteeri. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

Luukka, Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, von Bonsdorff, 
Salo-Lee ja Valo katsoivat FT Lingon tieteellisesti 
päteväksi. 

 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
8.  VUOSIEN 2007 - 2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 
       

Hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat 
16.9.2005 mennessä. 

    
Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä tiedekunnan kansliaan 
2.9.2005 mennessä. 

   
Esitys humanistisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 
2007 - 2010 on oheisena (liite nro 5). 

     
Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta järjestöjen edustajien kanssa järjestettiin keskiviikkona 
14.9.2005. 

   
  ESITYS: Hyväksyttäneen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 

vuosille 2007 - 2010 liitteen nro 5 mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin muutoksin.  
 
 
9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 

että FM Veera Rautavuoma nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–31.8.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian määräaikainen projekti/Kultti, yhteisö, identiteetti. 
 

  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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10. JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES -JULKAISUSARJAN TOIMITUS-
KUNTA 

 
 Humanistisen tiedekunnan neljä erillistä julkaisusarjaa (Communication, 
Languages, Arts, Historica) yhdistettiin vuonna 2003 yhdeksi sarjaksi, 
Jyväskylä Studies in Humanities. Samalla päätettiin, että kunkin oppiaineen 
pääedustaja on sarjassa julkaistavien väitöskirjojen tieteellinen toimittaja.  

Julkaisusarjalle nimettiin toimituskunta, jossa on ollut edustus tiedekunnan 
kaikilta laitoksilta. Toimituskunnan toimikausi on kolme vuotta ja sen 
tehtävänä on julkaisutoiminnan kehittäminen yhdessä yliopiston kirjaston 
julkaisuyksikön kanssa sekä sarjaan tulevien teosten hyväksyminen. Viimeksi 
mainittu tarkoittaa käytännössä lähinnä muita kuin väitöskirjoja. Edellisen 
toimituskunnan puheenjohtajana on toiminut varadekaani Heikki Hanka. 

Edellisen toimituskunnan jäsenistä tehtävästä ovat luopuneet professorit Ahti 
Jäntti, Toivo Nygård ja Matti Vainio. 

ESITYS: Nimitettäneen seuraavan toimituskunnan jäsenet ja 
varajäsenet tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi 2005-2008: 
professori Heikki Hanka, pj. (professori Tuomo Lahdelma), 
professori Petri Karonen (professori Laura Stark), 
professori Matti Rahkonen (professori Aila Mielikäinen), 
professori Petri Toiviainen (yliassistentti Tuomas Eerola), 
professori Minna-Riitta Luukka (erikoistutkija Sabine 
Ylönen), professori Raimo Salokangas (akatemiatutkija 
Maili Pörhölä). 

  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
11. SLOVAKIN KIELEN JA KULTTUURIN OPETUSSUUNNITELMA 
    

  Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi slovakin kielen ja kulttuurin aineopintojen 
opetussuunnitelman (liite nro 6). Perusopinnot on hyväksytty aiemmin keväällä. 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 
 
12. EUROOPAN INTEGRAATION OPETUSSUUNNITELMA 
 

Historian ja etnologian laitos esittää hyväksyttäväksi Euroopan integraatio –
perusopintojen opetussuunnitelman (liite nro 7). 

  
 ESITYS:  Hyväksyttäneen lukuvuodeksi 2005 - 2006.  

   
  PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
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13. OIKAISUPYYNTÖ 
 

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 50. §:n mukaisen kesän 2005 
opiskelijavalintaa koskevan oikaisupyynnön on määräaikaan mennessä tehnyt 
kauppatieteiden kandidaatti Antti Halonen (liite nro 8), joka 31.3.05 
päättyneessä erikoishaussa haki yhteisöviestinnän maisteriopintoihin.  

 
Halonen sai päätöksen tiedokseen vasta 18.8.05, koska hakemus oli jäänyt 
käsittelemättä keväällä. Osasyynä erehdykseen oli se, että Halosen olisi tullut v. 
2005 painetun valintaoppaan ohjeiden mukaisesti (s. 49, 51) hakea laitoksen 
verkkosivulta tulostettavalla lomakkeella, eikä yleisellä erikoishaun 
lomakkeella. Eräältä verkko-oppaan sivulta voi saada käsityksen, että yleinen 
hakulomake käy kaikkiin kohteisiin. Sekaannuksesta aiheutui väärinkäsityksiä 
myös lopputuloksen suhteen. Halonen tiedusteli hakemuksensa kohtaloa vasta 
heinäkuussa, jolloin päävalinnan hakuaika (12.5.05) oli jo ohi. Hakemukset 
maisteriopintoihin käsitellään tapauskohtaisesti, jolloin aiempi opiskelutausta 
on ratkaiseva. Oppiaineen pääedustajan esityksen mukaisesti valintapäätös oli 
kielteinen. Perusteluina oli se, että hakijalla ei ollut riittävästi yhteisöviestinnän 
alaan kuuluvia opintoja (hänellä oli perusopinnot), jotta hyväksyminen olisi 
voinut tapahtua suoraan ilman valintakokeita.  

 
ESITYS: Päätettäneen, ettei oikaisupyyntö anna aihetta muuttaa 

valintapäätöstä. Hakijalle toimitetaan tämän päätöksen 
yhteydessä valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
14. VÄITÖSTILAISUUS (Kankaanranta, Luoma-aho) 
 
  KTM Anne Kankaanranta on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan 

kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Hej Seppo, could you pls 
comment on this!” – Internal Email Communication in Lingua Franca English 
in a Multinational Company. Väittelylupa myönnettiin 30.8.2005. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 29.10.2005 klo 12.15. Vanhassa juhlasalissa 
S 212. Vastaväittäjänä toimii professori Priscilla Rogers (Michiganin 
yliopisto, USA) ja kustoksena emeritusprofessori Kari Sajavaara. 

 
FM Vilma Luoma-aho on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
yhteisöviestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faith-holders as 
Social Capital in Finnish Public Organizations. Väittelylupa myönnettiin 
30.8.2005. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 8.10.2005 klo 12 luentosalissa H 
320. Vastaväittäjänä toimii professori Günter Bentele (Leipzigin yliopisto, 
Saksa) ja kustoksena professori Jaakko Lehtonen. 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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15. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Heinänen, Kallinen, Lehto, Maijala) 
 

FM Seija Heinänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä 
käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori 
Pekka Korvenmaa (Taideteollinen korkeakoulu) ja emeritaprofessori Pirkko 
Anttila (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Annika Waenerberg. 

 
FM Kari Kallinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Towards a Comprehensive Theory of 
Musical Emotion: A Multidimensional Research Approach and Some Empirical 
Findings. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Marcel Zentner (Genevan yliopisto, Sveitsi) ja professori 
Christina Krause (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Petri Toiviainen. 

 
FL Keijo Lehto on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Aatteista arkeen. Suomalaisen 
seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos 1971-2005. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Ari 
Heinonen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Lars-Folke Landgren (Helsingin 
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raimo 
Salokangas. 

 
FM Juha Maijala on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Maaseutuyhteisön kriisi – 1930-luvun 
pula ja pakkohuutokaupat paikallisena ilmiönä. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Matti Lackman 
(Oulun yliopisto) ja dosentti Heikki Rantatupa. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Toivo Nygård. 
 
ESITYS:   Määrättäneen. 
 
PÄÄTÖS:  Määrättiin. 

  
 
16. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Kuljuntausta) 

 
Professori Anne Sivuoja-Gunaratnam (Sibelius-Akatemia) ja dosentti John 
Richardson esittävät, että FM Petri Kuljuntaustan musiikkitieteen 
lisensiaatintutkimus On/Off – eetteriäänistä sähkömusiikkiin hyväksyttäisiin. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Simon Emmerson (City- 
yliopisto, Lontoo). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Kuljuntaustalle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10).  
 
Professori Matti Vainio esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä.   
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  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
17. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Kuljuntausta) 
 
   Tutkintoa on anonut 
 
  Petri Kuljuntausta 
  pääaine: musiikkitiede 
                hyvä 
  
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
  
18. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Matikainen) 
          

FL Satu Matikainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Great Britain, British Jews and 
International Protection of Romanian Jews, 1900-1914. A study on Jewish 
diplomacy and minority rights. Tiedekuntaneuvosto määräsi 
ennakkotarkastajiksi 24.5.2005 dosentti Markku Ruotsilan (Tampereen 
yliopisto) ja dosentti Eero Kuparisen (Turun yliopisto). 

 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Matikaiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 

 
Jyväskylässä 21. syyskuuta 2005 

 
 
 

Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


