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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 25.8.2005. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.    
 
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
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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." 

 
  Varadekaani Heikki Hanka toimi tämän asiakohdan puheenjohtajana. 
  
  ESITYS:  1. Todettaneen viran hakijat. 
 
    2. Keskusteltaneen asiantuntijoiden valinnasta. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Keskusteltiin. 
 

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

 
 
4. KIELENOPETUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13643) 
  
  Vireille 2.11.2004. 

Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut A28 
palkkausluokkaan kuuluvan viran, jonka ala on kielenopetus. 
Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten 
laitokselle. Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi. 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.11.2004 kielenopetuksen 
professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 22.11.2004 päivätyllä 
kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

    
Kielenopetuksen professorin virkaa hakivat 2.3.2005 päättyneen määräajan 
kuluessa 

 
  FT Riikka Alanen 
  Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays 
  FT Hannele Dufva 
  FT Tarja Nikula 
  KT, FL Esa Penttinen 
  FT Ulla Richardson 
 

Kokouksessaan 12.4.2005 tiedekuntaneuvosto valitsi virantäytön 
asiantuntijoiksi professorit Diane Larsen-Freeman (University of Michigan), 
Viljo Kohonen (Tampereen yliopisto) ja Sven Strömqvist (Lundin yliopisto) 



 4

sekä varalle professorit Rosamond Mitchell (University of Southampton), 
Håkan Ringbom (Åbo Akademi) ja Gisela Håkansson (Lundin yliopisto). 

 
Professori Diane Larsen-Freeman (University of Michigan) on luopunut 
asiantuntijatehtävästä. 

 
  ESITYS: Valittaneen professori Diane Larsen-Freemanin tilalle 

professori Rosamond Mitchell, joka on tehtävään suostunut. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
5. 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 1.8.2005 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 virka hakivat: 
 
  FL Sari Eskelinen 
  FM Pirjo Koponen 
  FM Vilma Luoma-aho 
  FT Kaja Tampere 
  FT Päivi Vaahterikko-Mejía 

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.  
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Viestintätieteiden laitos esittää, että hakijat voivat pitää opetusnäytteet 
esittämistään aiheista. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
 
   2. Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi torstaina 

8.9.2005 alkaen klo 9 salissa ToB 101. 
 
   3. Opetusnäytteiden arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään 

nimettäväksi professori Jaakko Lehtonen, pj., erikoistutkija 
Tarja Valkonen, tutkija Tero Uskali, lehtori Leena Mikkola, 
siht., sekä opiskelija Tiina Koponen. 

       
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
  
 
6. FT KIRSI PAKKANEN-KILPIÄN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 14.6.2005.   

FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä on jättänyt 1.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin saksan kielen ja kulttuurin, erityisesti korpuslingvistisen 
kieliopintutkimuksen 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. 

 
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. 

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

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 14.6.2005 saksan kielen ja kulttuurin, 
erityisesti korpuslingvistisen kieliopintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Jarmo 
Korhosen (Helsingin yliopisto) ja professori Ahti Jäntin antamaan lausuntonsa 
FT Kirsi Pakkanen-Kilpiän tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 1). 

Asiantuntijat katsovat FT Pakkanen-Kilpiän päteväksi saksan kielen ja 
kulttuurin, erityisesti korpuslingvistisen kieliopintutkimuksen dosentuuriin. 

 
Dekaani on 23.8.2005 nimennyt opetusnäytetilaisuuden arvostelulautakunnan 
sekä hyväksynyt opetusnäytteen aiheen, ajan ja paikan. 

 
Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 24.8.2005. Opetusnäytteen arvostelulauta-
kunta esittää, että FT Pakkanen-Kilpiän opetusnäyte hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyvä (liite nro 2). 

   
  ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. (ei esittelyä) 
 
   2. Opetusnäytteen arvostelu.  
 

3. Todettaneen, että FT Pakkanen-Kilpiällä on asetuksen 
(115/98) 8 §:n edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja 
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

 
4. Nimitettäneen FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä saksan kielen ja 
kulttuurin, erityisesti korpuslingvistisen kieliopin-
tutkimuksen dosentiksi 1.9.2005 alkaen. 

 
 
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

Luukka, Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, von Bonsdorff 
ja Valo katsoivat FT Pakkanen-Kilpiän tieteellisesti 
päteväksi. 

 
2. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen 
arvolauseella hyvä. 

 
   3. Esityksen mukainen. 
 
   4. Esityksen mukainen. 
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7. FT ERKKI VAINIKKALAN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 22.3.2005. 

FT Vainikkala on jättänyt 3.3.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin kirjallisuuden, erityisesti kertomuksen teorian ja narratiivisen 
tutkimuksen 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 22.3.2005 kirjallisuuden, erityisesti 
kertomuksen teorian ja narratiivisen tutkimuksen dosentuuria opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Lea 
Rojolan (Turun yliopisto) ja professori Mikko Lehtosen (Tampereen yliopisto) 
antamaan lausuntonsa FT Vainikkalan tieteellisestä pätevyydestä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 3). Asiantuntijat 
katsovat FT Vainikkalan päteväksi kirjallisuuden, erityisesti kertomuksen 
teorian ja narratiivisen tutkimuksen dosentuuriin. 

    
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi 15.9.2005 klo 10 
salissa A 103. FT Vainikkala esittää opetusnäytteensä aiheeksi Kertomuksen 
aika ja tila. 

 
 
  ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. (ei esittelyä) 
 
   2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.  
  

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan 
professori Leena Kirstinä, pj., professori Tarmo Kunnas, 
professori Mikko Keskinen, lehtori Jukka Ammondt, 
amanuenssi Juri Joensuu, siht. ja opiskelija Laura Niemi-
Pynttäri. 
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  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

Luukka, Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, von Bonsdorff  
ja Valo katsoivat FT Erkki Vainikkalan tieteellisesti 
päteväksi. 

 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
  
8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
   
  Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja Pertti Hurme esittää, 

että FT Tarja Valkonen nimitettäisiin puheviestinnän professorin 
(vakanssinro 10847) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–
31.7.2006. Määräaikaisuuden perusteena sijaisuus/Sallinen. Professori Kristine 
Fitchin ja professori Maili Pörhölän  lausunto on liitteenä nro 4. 

 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 

että HuK Sanna Palttala nimitettäisiin koulutussuunnittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–31.7.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen projekti oppiaineen virkajärjestelyjen ajaksi. 
että FL Leena Mikkola nimitettäisiin puheviestinnän lehtorin (vakanssinro 
10617) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–31.7.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Valkonen. 
että FM Hanna Reinikainen nimitettäisiin amanuenssin (vakanssinro 00053) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–31.5.2006 (80%) sekä 1.6.– 
31.7.2006 (100%). Määräaikaisuuden perusteena sijaisuus/Mikkola. 
että FT Johanna Sumiala-Seppänen nimitettäisiin tutkijatohtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena Suomen Akatemian määräaikainen 
projekti/Communio Sanctorum – Pyhät visuaaliset yhteisöt media-ajan 
kontekstissa. 

 
  Hungarologian professori Tuomo Lahdelma esittää, 

että FL Petteri Laihonen nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
kielentutkimuksen tutkijakoulu LANGNET. 

   
  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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9. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN JOHTORYHMÄ 
 

Tiedekuntaneuvoston uuden toimikauden alkaessa on tarpeen asettaa 
johtoryhmä. Sen tarkoituksena on toimia tiedekuntaneuvoston, dekaanien ja 
tiedekunnan kanslian tukena sekä osallistua tiedekuntaneuvoston päätettäväksi 
tulevien asioiden valmisteluun. Johtoryhmä kootaan tiedekuntaneuvoston 
jäsenistä niin, että siinä on edustus joka laitokselta sekä professoreista, 
keskiryhmästä ja opiskelijoista.  

   
 
  ESITYS: Valittaneen tiedekunnan johtoryhmään seuraavat henkilöt: 
   Dekaani Maarit Valo 
   Varadekaani Heikki Hanka 
   Varadekaani Minna-Riitta Luukka 
   Professori Jaakko Erkkilä   
   Professori Petri Karonen 
   Lehtori Bertold Fuchs  
   Opiskelija Antti Vesala 
 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
10. TIETOSTRATEGIATYÖRYHMÄ 
 

Humanistisessa tiedekunnassa on vuodesta 1999 lähtien toiminut 
tietostrategiatyöryhmä, joka valmistelee tiedekunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan liittyvän tiedekunnan tieto- ja viestintäteknologia-
ohjelman ja valvoo sen toteutumista. 

 
Tiedekuntaneuvoston toimikauden alkaessa on tarpeen asettaa uusi 
tietostrategiatyöryhmä, johon nimetään edustajat kaikilta laitoksilta. 

 
 
  ESITYS: Valittaneen tiedekunnan tietostrategiatyöryhmään seuraavat 

henkilöt: 
   Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
   Yliassistentti Jari Ojala 
   Lehtori Jaana Toomar 
   Lehtori Leena Mikkola 
   Tutkija Miikka Salavuo 
   Tutkija Peppi Taalas 
   Opiskelija Tanja Välisalo 
 
    
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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11. TIEDEKUNTANEUVOSTON JA DEKAANIEN TEHTÄVÄJAON 
VAHVISTAMINEN 

 
Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävät on lueteltu yliopiston 
hallintojohtosäännön 15 ja 16 §:ssä. Johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto 
voi siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi 15 §:n kohdissa 6, 7, 9 ja 15 
tarkoitettuja asioita. Tällaisia asioita ovat: 

 
6) määrätä väitöskirjojen, lisensiaatintutkimusten ja muiden vastaavien 
opintosuoritusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät ja arvostella nämä 
opintosuoritukset sekä perustutkinnon syventäviin opintoihin kuuluvat 
tutkielmat tarkastajien lausunnon perusteella; 

 
  7) päättää yksityiskohtaisista valintaperusteista ja valita opiskelijat; 
 
  9) antaa todistukset suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista; 
 

15) käsitellä ja ratkaista muut asiat, jotka on säädetty tai määrätty 
tiedekuntaneuvoston käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. 

        
    
  ESITYS: Päätettäneen, että dekaani/varadekaani päättää seuraavista 

asioista: 
   1.  Pro gradu - ja sivututkielmien hyväksyminen.  

2. Lisensiaatintutkimusten tarkastajien määrääminen ja 
lisäksi erityisistä syistä väitöskirjojen ennakkotarkastajien, 
vastaväittäjien, kustoksen ja väitöstilaisuuden määrääminen 
ja väittelyluvan myöntäminen sekä lisensiaatintutkimuksen 
ja väitöskirjan arvostelu ja hyväksyminen. 
3. Tutkinto-oikeuksien ja erillisten opinto-oikeuksien 
myöntäminen. 
4.  HuK- ja FM-tutkintojen myöntäminen sekä erityisistä 
syistä myös FL- ja FT-tutkintojen myöntäminen, 
tutkintotodistusten ja maisterinarvojen antaminen. 

   5.  Tiedekunnan yleiset tenttipäivät ja niiden valvojat. 
6. Korvaavien opintosuoritusten hyväksyminen sivuaineiden 
sekä yhteisten opintojen osalta noudattaen 
tiedekuntaneuvoston antamia yleislinjoja sekä 
ennakkotapauksia. 
7. Opintokokonaisuuksien tentaattoreiden määrääminen 
tarvittaessa sekä opetus- ja työsuunnitelmien muutosten 
hyväksyminen. 
8. Edustajien määrääminen työryhmiin ja toimikuntiin, jotka 
valmistelevat lausuntoja, suunnitelmia ja muita vastaavia. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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12. IDEARIIHI-TOIMINNASTA OPINTOPISTEITÄ     
 

  Hallintoviraston tutkimus- ja rekrytointipalvelut esittää, että opiskelijat saisivat 
yrityksissä tapahtuvasta ns. ideariihitoiminnasta yhden opintopisteen. Toiminta 
on esitelty oheisena (liite nro 5). 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
13. OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVIOINTI 
 

Vanhassa tutkintojärjestelmässä aine- ja syventävien opintojen suorittaminen 
edellyttää, että edeltävästä kokonaisuudesta on saatu vähintään arvolause hyvät 
tiedot. 

  
Uuden tutkintojärjestelmän viisiportaisen arviointiasteikon keskimmäinen 
arvolause on hyvä. 

 
 ESITYS: Päätettäneen, että uudessa tutkintojärjestelmässä aine- ja 

syventävien opintojen suorittaminen edellyttää, että 
edeltävästä kokonaisuudesta on saatu vähintään arvolause 
hyvä. 

   
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
   
 
14. OIKAISUPYYNNÖT 
 

 Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 50. §:n mukaisen kesän 2005 
opiskelijavalintaa koskevan oikaisupyynnön ovat määräaikaan mennessä 
tehneet (suluissa hakukohteiden koodit): 

 
 Kesti, Johanna (132, 101) 

Korhonen, Mari (132, 101, 136, 102) 
Kyllästinen, Eva-Maria (101) 
Lintula, Tytti (153, 103, 132, 136) 
Marjamäki, Sami (101) 
Niemi, Jennimari (131) 
Nousiainen, Hanna (110)  
Pirilä, Tiina (153) 
Ruokolainen, Eero (118, 132) 
Tuomi, Erkki (110, erikoisvalinta) 
 
Oikaisupyynnöt ovat oheisina (liite nro 6). Korhosen ja Ruokolaisen 
oikaisupyynnöt ovat peruuntuneet (molemmat on hyväksytty englannin 
opettajankoulutukseen). 
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Johanna Kesti on pyytänyt tarkistamaan koepisteensä englannin kielessä ja 
englannin opettajankoulutuksessa. Kokeet on arvioitu uudelleen kielten 
laitoksella, mutta uusi arviointi ei ole antanut aihetta muuttaa annettuja pisteitä. 
Kirjakokeessa tuli saada vähintään 35% maksimista (25) eli 9 pistettä. Kestin 
tulos oli 2 pistettä. 
 
Eva-Maria Kyllästinen on pyytänyt tarkistamaan koepisteensä englannin 
kielessä. Kielen koe ja kirjakoe on arvioitu uudelleen kielten laitoksella, mutta 
uusi arviointi ei ole antanut aihetta muuttaa annettuja pisteitä. Pisteiden 
jakaumasta on tiedotettu hänelle erikseen. 
 
Tytti Lintula on pyytänyt ilmoittamaan englannin opettajankoulutuksen 
pisteensä sekä tarkistamaan kirjakokeensa tuloksen. Koe on arvioitu uudelleen 
kielten laitoksella, mutta uusi arviointi ei ole antanut aihetta muuttaa annettuja 
pisteitä. Kirjakokeessa tuli saada vähintään 35% maksimista (25) eli 9 pistettä. 
Lintulan tulos oli 8 pistettä. Puuttuneet pisteet on ilmoitettu hänelle. 
 
Sami Marjamäki on pyytänyt tarkistamaan kirjakokeen tuloksensa englannin 
kielessä. Koe on arvioitu uudelleen kielten laitoksella, mutta uusi arviointi ei 
ole antanut aihetta muuttaa annettuja pisteitä. Kirjakokeessa tuli saada 
vähintään 35% maksimista (25) eli 9 pistettä. Marjamäen tulos oli 7 pistettä. 
 
Jennimari Niemi perustelee oikaisupyyntöään sillä, että musiikkikasvatuksen 
valinnassa ei ole huomioitu hänen aiempia musiikin opintojaan. Tiedekunnan 
vahvistamien valintaperusteiden mukaan huomioon otetaan vain 
ylioppilastodistus, valintakokeet ja mahdollinen lukiodiplomi. Hakijoiden 
tasavertaisen kohtelun vuoksi kriteerien on oltava kaikille samat.  
 
Hanna Nousiainen perustelee oikaisupyyntöään sillä, että taiteentutkimuksen 
valinnassa ei ole huomioitu hänen aiempia taiteiden opintojaan. Tiedekunnan 
vahvistamien valintaperusteiden mukaan valinnassa kuitenkin otetaan 
huomioon vain ylioppilastodistus ja valintakokeet. Hakijoiden tasavertaisen 
kohtelun vuoksi kriteerien on oltava kaikille samat. Nousiaisen esseetehtävän 
pisteet on tarkastettu, mutta uusi arviointi ei ole antanut aihetta muuttaa niitä. 
 
Tiina Pirilä on pyytänyt tarkistamaan kirjakokeen tuloksensa ruotsin 
opettajankoulutuksessa. Koe on arvioitu uudelleen kielten laitoksella, mutta 
uusi arviointi ei ole antanut aihetta muuttaa annettuja pisteitä. Kirjakokeessa 
tuli saada vähintään 35% maksimista (25) eli 9 pistettä. Pirilän tulos oli 7 
pistettä. 
 
Erkki Tuomi on pyytänyt perusteluja ja oikaisua kielteiselle päätökselle 
haettuaan erikoishaussa taidehistoriaan. Resurssien rajallisuuden vuoksi 
oppiaineeseen ei ole voitu yhdellä kertaa ottaa kaikkia erikoishaun hakijoita, 
vaikka heillä vähimmäiskriteerit ovatkin täyttyneet. Valintapäätös ei sido 
tulevia hakuja, ja uusi hakumahdollisuus on jo lokakuussa. 
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ESITYS:  Päätettäneen, etteivät oikaisupyynnöt anna aihetta muuttaa 

valintatuloksia ja päätöksiä. Oikaisupyynnön tehneille 
toimitetaan tämän päätöksen yhteydessä valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
15. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Luoma) 

 
Dosentti Urpo Kovala ja dosentti Marjatta Saarnivaara esittävät, että FM 
Pirkko Luoman nykykulttuurin tutkimuksen lisensiaatintutkimus ”Teen 
kammarin piisiin tulen.” Omaelämäkertaan kirjoitettu kokemus talosta ja 
elämästä hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
emeritaprofessori Katarina Eskola.  
 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Luomalle ja toimitetaan oheisina 
liitteinä tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8).  
 
Professori Erkki Vainikkala esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä.   

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
16. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Luoma) 
 
   Tutkintoa on anonut 
 
  Pirkko Johanna Luoma 
  pääaine:  nykykulttuurin tutkimus 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
  
17. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kankaanranta, Luoma-aho, Valtonen) 
          

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. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 
3.5.2005 professori Priscilla Rogersin (Michiganin yliopisto, USA) ja 
professori Eija Ventolan (Helsingin yliopisto).  

 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty KTM Kankaanrannalle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 
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FM Vilma Luoma-aho on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
yhteisöviestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faith-holders as 
Social Capital in Finnish Public Organizations. Tiedekuntaneuvosto määräsi 
ennakkotarkastajiksi 12.4.2005 professori Marieta Vosin (Utrechtin yliopisto, 
Hollanti) ja professori Günter Bentelen (Leipzigin yliopisto, Saksa).  

 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Luoma-aholle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
Esiupseeri Hannu Valtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
museologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaksi museoesinettä – 
Keski-Suomen ilmailumuseon Messerschmitt Bf 109-koneet (artikkeliväitös). 
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 12.4.2005 dosentti Juhani 
Kostetin (Turun maakuntamuseo) ja FT Pasi Kesselin 
(Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen johtaja).  

 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty esiupseeri Valtoselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
   Esiupseeri Hannu Valtosen väittelyluvan myöntäminen 
   jätettiin yksimielisesti pöydälle.   
 
 
18. VÄITÖSTILAISUUS (Murtorinne) 
 

FL Annamari Murtorinne on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan 
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tuskan hauskaa! 
Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen. Väittelylupa myönnettiin 14.6.2005. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 17.9.2005 klo 12 salissa S212 (Vanha 
juhlasali). Vastaväittäjänä toimii professori Pirjo Linnakylä ja kustoksena 
professori Minna-Riitta Luukka. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
  
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
  
19. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Utriainen) 
 

FM Jaana Utriaisen musiikkitieteen väitöskirjan A Gestalt Music Analysis. 
Philosophical Theory, Method, and Analysis of Iegor Reznikoff’s Compostitons 
hyväksyminen.  

 
FM Utriainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 12.8.2005. Vastaväittäjänä 
toimi professori Mauri Kaipainen (Helsingin kauppakorkeakoulu). 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Utriaiselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15). 
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Tilaisuuden kustos professori Jukka Louhivuori toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus sujui noudattaen perinteisiä akateemisia tapoja. Väittelijä vastasi 
asiantuntevasti vastaväittäjän esittämiin kysymyksiin.  
 
Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyväksytty. 

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
20. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Utriainen)  
   

FM (väit.) Jaana Utriainen on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian 
tohtorin tutkinto. 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

  
 
 
 
 
Jyväskylässä 31. elokuuta 2005 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 
 

 
  

 


