
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 14/2005 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 13.12.2005 klo 13 
   Teivaalan Tupa  
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Lehtori Erja Kosonen   1-17 1-17 
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta   1-17 1-17 
Lehtori Bertold Fuchs   1-17 1-17    
Tutkija Ari Huhta Lehtori Leena Mikkola  1-17 1-13, 15 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi  1-17 1-11, 15  
Opiskelija Jaana Marin Päivi Alaniska    -                       - 
Opiskelija Toni Peltonen     -   - 
Opiskelija Tuure Puurunen   1-17 1-11, 15   
Opiskelija Antti Vesala   1-17 1-11, 15 
 
Esittelijät: hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1-9) 
 opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 10-17)    
Pöytäkirjanpitäjät: amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1208 (asiat 

1-9)  
  osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, 1200 (asiat 10-17) 
 
 
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 8.12.2005. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.      
 
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
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3. SUOMEN KIELEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinumero 10833) 
 
  Suomen kielen professuuri (A28) on perustettu kasvatusopilliseen 

korkeakouluun 1.8.1935.  
 
  Professori Matti Leiwo on irtisanoutunut 1.6.2006 alkaen. Kielten laitoksen 

virkasuunnitelman mukaan virka täytetään. 
 
  Kielten laitoksen laitosneuvosto on esittänyt, että suomen kielen professorin 

viran ala pysyy ennallaan ja virka julistetaan haettavaksi. 
 
  Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston 

hallituksen periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, joka on 
liitteenä nro 1. 

  
  ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 
 

  2. Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä 
perehtyneisyyttä tehtäväalaan. 

 
  3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan 

kymmeneen. 
 

  4. Esitettäneen liitteen nro 1 mukainen suomen kielen 
professorin viran virantäyttöseloste rehtorin 
hyväksyttäväksi. 

 
  5. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan 

virantäyttöselosteen hyväksymisen jälkeen välittömästi 
haettavaksi. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
   4. Esityksen mukainen. 
 
   5. Esityksen mukainen. 
 
 
4. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13606) 

 
Vireille 11.10.2005. 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, 
että se julistaisi täytettäväksi soveltavan kielentutkimuksen professorin viran 
A28 ajaksi 1.1.2007–31.12.2011. 
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Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 1.1.2004 lukien 
professorin virka, jonka ala on soveltava kielitiede. Virka on sijoitettu 
soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. Humanistisen tiedekunnan 
virkasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on sovittu, että soveltavan 
kielitieteen professorin viran nimi muutetaan soveltavan kielentutkimuksen 
professorin viraksi.  

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on Jyväskylän yliopiston humanistiseen 
tiedekuntaan kuuluva tutkimuslaitos, jolla on valtakunnallisia tehtäviä. Keskus 
on erikoistunut kielenopetuksen ja -oppimisen tutkimukseen ja on maassamme 
ainoa alan tutkimuslaitos. Tutkimuksen painopistealueita ovat erilaiset 
monimediaiset ja monikulttuuriset oppimisympäristöt, kielitaidon arviointi 
sekä kielipolitiikka ja -suunnittelu. Kielenopetusta ja -oppimista tarkastellaan 
sekä äidinkielen että vieraiden kielten kannalta. Tutkimusaluetta yhdistävät 
käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä sekä 
monitieteinen näkökulma tutkimusongelmiin.  
 
Tiedekuntaneuvosto on esittänyt hallintovirastolle soveltavan 
kielentutkimuksen professorin viran virantäyttöselosteen hyväksymistä. 
Hallintovirasto on toivonut, että tiedekunta tarkentaisi määräaikaisuuden 
perusteen. 
 
Määräaikaisuuden perusteena on humanistisessa tiedekunnassa käynnissä oleva 
vuonna 2004 hyväksyttyyn virkasuunnitelmaan liittyvä rakenteellinen 
kehittäminen, jonka mukaisesti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja 
kielten laitoksen tutkimustoiminnan profilointia on jatkettu. Humanistinen 
tiedekunta on vuoden 2005 tulossopimuksen mukaisesti laatinut suunnitelman 
soveltavan kielentutkimuksen keskuksen aseman kehittämisestä. Lisäksi 
määräaikaisuuden perusteena on soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tarve 
vaihtuva-alaiseen asiantuntijuuteen omilla tutkimuksen painopistealueillaan. 
 

  ESITYS:  Hyväksyttäneen määräaikaisuuden peruste. 
   
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
5. TUTKIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (SOLKI)  
 (vakanssinro 13480) 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi tutkijan määräaikaisen virkasuhteen (A21) ajaksi 1.1.–
31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
 
Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma. 
 
Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
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Virkasuhdetta hakivat 15.11.2005 päättyneen määräajan kuluessa 
 
FM Samu Kytölä 
FK Tuija Modinos  
Maisteri, M.A. Margarethe Olberz-Siitonen  
FM Heli Partanen 
FM Sari Toivola 
 
FK Tuija Modinos on 29.11.2005 päivätyllä kirjeellään peruuttanut 
hakemuksensa virkaan.  
  
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, 
että tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin FM Sari Toivola. 
 
Laitoksen johtajan Minna-Riitta Luukan esitys ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista on liitteenä nro 2. 
 
ESITYS: Nimitettäneen FM Sari Toivola soveltavan 

kielentutkimuksen keskuksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
  
6. KAKSI TUTKIJAOPISKELIJAN MÄÄRÄAIKAISTA VIRKASUHDETTA   
 (SOLKI) 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi kaksi tutkijaopiskelijan määräaikaista virkasuhdetta ajaksi 
1.1.2006–30.6.2007 (virkasuhde 1) ja ajaksi 1.1.2006–31.12.2007 (virkasuhde 
2). Määräaikaisuuden perusteena on tutkijakoulu. 
 
Virkasuhteiden täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma. 
 
Hallintovirasto julisti virkasuhteet haettaviksi. 
 
Virkasuhdetta 1 hakivat 15.11.2005 päättyneen määräajan kuluessa 
 
FM Mari Aro 

 FL Merja Kauppinen 
 FM Samu Kytölä 
 FM Hanna Kärkkäinen 
 FM Kaisa Leino 
 FM Inka Mikkonen 
 FL Olga Milovidova 
 FM Tommi Nieminen 
 FM Tatjana Rynkänen 
 FM Mailis Salo 
 Kielitieteen maisteri Hanna Seppälä 
 FM Heidi Vaarala 
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Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, 
että tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2006–
30.6.2007 nimitettäisiin FM Tatjana Rynkänen. 
 
Laitoksen johtajan Minna-Riitta Luukan esitys ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista on liitteenä nro 3. 
 
Virkasuhdetta 2 hakivat 15.11.2005 päättyneen määräajan kuluessa 

 
FM Mari Aro 

 FL Merja Kauppinen 
 FM Samu Kytölä 
 FM Hanna Kärkkäinen 
 FM Kaisa Leino 
 FL Tarja Leppäaho 
 FL Olga Milovidova 
 FM Tommi Nieminen 
 FM Tatjana Rynkänen 
 FM Mailis Salo 
 Kielitieteen maisteri Hanna Seppälä 
 FM Heidi Vaarala 

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, 
että tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2006–
31.12.2007 nimitettäisiin FL Merja Kauppinen. 
 
Laitoksen johtajan Minna-Riitta Luukan esitys ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista on liitteenä nro 3. 
 
ESITYS: 1. Nimitettäneen FM Tatjana Rynkänen soveltavan 

kielentutkimuksen keskuksen tutkijaopiskelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2006–30.6.2007. 

 
 2. Nimitettäneen FL Merja Kauppinen soveltavan 

kielentutkimuksen keskuksen tutkijaopiskelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2006–31.12.2007. 

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

 
 
7. KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 13608) 
   
  Vireille 23.5.2005. 

Rehtori on 5.12.2003 tekemällään päätöksellä perustanut 1.1.2005 alkaen 
kulttuurienvälisen viestinnän yliassistentin viran (A 22). Virka on yliopiston 
yhteinen ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. Viestintätieteiden laitos 
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esitti, että virka julistettaisiin haettavaksi 1.1.2006 alkavaksi 
viisivuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2005 
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
  15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa hakivat: 
  
  Dr. Phil. Dominic Busch 
  FL Carine Cools 
  FK (FM) Terttu Harakka 
  OTL Kamrul Hossain 
  FL Jukka Jouhki  
  FM Lotta Kokkonen 
  VTL Annamari Konttinen 
  YTM Timo Rusanen 
  FT Turo Uskali 
  FT Päivi Vaahterikko-Mejía 
  Dr. Phil. Eveline Viehböck 
 

Kamrul Hossain, Jukka Jouhki, Timo Rusanen, Päivi Vaahterikko-Mejía ja 
Eveline Viehböck ovat peruuttaneet hakemuksensa virkaan. 

 
  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 opetusnäytetilaisuus järjestettiin 9.11.2005. 
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  Arvostelulautakunta hyväksyi pidetyt opetusnäytteet seuraavin arvolausein: 
  Busch   erinomainen 
  Cools   hyvä 
  Harakka   hyväksytty 
  Kokkonen   hyvä  
  Konttinen   hyvä 
  Uskali   hyväksytty 
    
  Laitoksen johtaja Tarja Valkonen esitti virkaan Dr. Phil. Buschia. 
 
  Tiedekuntaneuvosto nimitti kokouksessaan 22.11.2005 Dr. Phil. Dominic 

Buschin kulttuurienvälisen viestinnän yliassistentin virkaan ajaksi 1.1.2006–
31.12.2010.  

 
  Dr. Phil. Busch on ilmoittanut 6.12.2005 päivätyllä faxilla, ettei hän ota virkaa 

vastaan (liite nro 4). 
 
  Virkamiesasetuksen 13 §:n mukaan ”virkaan nimitetyn hakemuksesta nimittävä 

viranomainen voi peruuttaa nimityksen ennen sitä ajankohtaa, josta lukien 
asianomainen on virkaan nimitetty. Jos nimittäminen on 1 momentin nojalla 
peruutettu, saadaan toinen virkaa hakenut henkilö nimittää virkaan julistamatta 
sitä uudelleen haettavaksi”. 

 
  ESITYS: 1. Peruutettaneen Dr. Phil. Buschin nimitys 

kulttuurienvälisen viestinnän yliassistentin virkaan. 
 

2. Nimitettäneen FL Carine Cools kulttuurienvälisen 
viestinnän yliassistentin virkaan ajaksi 1.1.2006–
31.12.2010. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
     
8. FT SULEVI RIUKULEHDON HAKEMUS DOSENTIKSI 
     
  Vireille 14.6.2005.   

FT Sulevi Riukulehto on jättänyt 8.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin taloushistorian, erityisesti taloudellisten aatteiden oppihistorian 
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 
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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. 
 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 14.6.2005 taloushistorian, erityisesti 
taloudellisten aatteiden oppihistorian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Jari Elorannan 
(Appalacian State University) ja dosentti Juha-Antti Lambergin antamaan 
lausuntonsa FT Riukulehdon tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Riukulehdon päteväksi taloushistorian, 
erityisesti taloudellisten aatteiden oppihistorian dosentiksi. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 23.11.2005. FT Sulevi 
Riukulehdon aihe oli Mikrotaloustieteen viisi kehitysvaihetta. Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Riukulehdon opetusnäyte hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyvä (liite nro 5). 
 
ESITYS:  1. Esitettäneen opetusnäytteen arvolauseeksi hyvä. 

 
2. Todettaneen, että FT Riukulehdolla on asetuksen (115/98) 
8 §:n edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja 
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito, ja että hän täyttää 
kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 
 
3. Nimitettäneen FT Sulevi Riukulehto taloushistorian, 
erityisesti taloudellisten aatteiden oppihistorian dosentiksi 
1.1.2006 alkaen. 
 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
 2. Esityksen mukainen. 
 
 3. Esityksen mukainen. 
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9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 

 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että Magister artium Annekatrin Kaivapalu nimitettäisiin 
yliopistonopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on äidinkielen opettajakoulutuksen 
laajennusohjelma vuosille 2004–2006.  
että FM Samu Kytölä nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen 
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006 - 2011. 
että FM Hanna Kärkkäinen nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2006–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
rehtorin päätöksellä myönnetty määräraha. 
että HuK Terhi Paakkinen nimitettäisiin määräaikaiseen tutkimussihteerin 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti n:o 7102075/englannin kielen käyttö Suomessa 
median, koulutuksen ja ammatillisen viestinnän konteksteissa. 
että FL Päivi Torvelainen nimitettäisiin yliopistonopettajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
äidinkielen opettajakoulutuksen laajennusohjelma vuosille 2004–2006. 
että HuK Tiina Virkkula nimitettäisiin tutkimusapulaisen (osa-aikainen 55,2 
%) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen 
huippuyksikkö 2006 - 2011. 

 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

10. AVOIMEN YLIOPISTON OPETUS KL. 2006 JA LV. 2006–2007  
   

  JY:n avoin yliopisto pyytää lupaa järjestää puheviestinnän aineopinnot (55 op) 
lv. 2005–2007 siten, että opetus alkaisi jo keväällä 2006. 

 
  Itä-Hämeen opisto (Hartola) pyytää lupaa järjestää Deutsche kulturstudien -

opinnot lv. 2006–2007. Tiedotuksen vuoksi opisto pyytää päätöstä tämän 
vuoden puolella.  

 
  Asianomaiset oppiaineet puoltavat anomuksia. Opettajina toimivat oppiaineiden 

hyväksymät opettajat.  
 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
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11. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Eskelinen, Hokkanen, Koskimäki) 
 

FL Sari-Maarit Eskelinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
yhteisöviestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Consumers’ 
Involvement and Communication Strategies of Public Consumer Information. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Lars 
Palm (Halmstadin yliopisto, Ruotsi) ja tutkimusjohtaja, PhD Johanna 
Leskinen (Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Jaakko Lehtonen. 

 
FM Markku Hokkanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen 
historian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Quests for Health in Colonial 
Society. Scottish Missionaries and Medical Culture in the Northern Malawi 
Region, 1875 - 1930. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Megan Vaughan (Cambridgen yliopisto, Englanti) ja 
Senior Research Fellow John McCracken (Stirlingin yliopisto, Skotlanti). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Anssi Halmesvirta. 
 
FL Jouni Koskimäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan HAPPINESS IS … A GOOD 
TRANSCRIPTION – Shortcomings in the Sheet Music Publications in the Music 
of the Beatles (1967 - 68) and Critical Review of the Story of Northern Songs 
Ltd. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti 
Hannu Saha (Tampereen yliopisto) ja professori Walter Everett (Michiganin 
yliopisto, USA). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut FT Yrjö Heinonen. 
 

 ESITYS:  Määrättäneen. 
 
 PÄÄTÖS:  Määrättiin. 
 

 
12. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ylinen) 
 

Professori Sanna Järvelä (Oulun yliopisto) ja dosentti Maili Pörhölä 
esittävät, että FM Annaleena Ylisen puheviestinnän lisensiaatintutkimus 
Teknologiavälitteinen vuorovaikutus läheisissä viestintäsuhteissa 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Maarit Valo. 
Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Yliselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 6). 

 
Professori Maarit Valo esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen. 

 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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13. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Ylinen) 
 
  Tutkintoa on anonut: 
 
  Annaleena Ylinen 
  pääaine: puheviestintä 
   erinomainen 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 

 
14. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Jouhki, Lehto, Salavuo, Valtonen) 

 
FL Jukka Jouhki on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
kulttuuriantropologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Imagining the 
Other – Orientalism and Occidentalism in the Tamil-European Relations in 
South India. Tiedekuntaneuvosto määräsi 11.10.2005 ennakkotarkastajiksi 
professori René Gothónin (Helsingin yliopisto) ja emeritusprofessori Matti 
Sarmelan.  
 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Jouhkille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8). 
 
FL Keijo Lehto on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Aatteista arkeen. Suomalaisten 
seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos 1971 - 2005. 
Tiedekuntaneuvosto määräsi 20.9.2005 ennakkotarkastajiksi dosentti Ari 
Heinosen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Lars-Folke Landgrénin 
(Helsingin yliopisto). 
 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Lehdolle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille liitteet nro 9 ja 10). 
 
FL Miikka Salavuo on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkikasvatuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Verkkoavusteinen 
opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa. 
Tiedekuntaneuvosto määräsi 24.5.2005 ennakkotarkastajiksi professori Heli 
Ruokamon (Lapin yliopisto) ja dosentti Lauri Väkevän. 
 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Salavuolle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
  Pöydälle 30.8.2005. 

Esiupseeri Hannu Valtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
museologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaksi museoesitettä – 
Keski-Suomen ilmailumuseon Messerschmitt Bf 109-koneet (artikkeliväitös). 
Tiedekuntaneuvosto määräsi 12.4.2005 ennakkotarkastajiksi dosentti Juhani 
Kostetin (Turun maakuntamuseo) ja FT Pasi Kesselin 
(Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen johtaja). 
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Tarkastajien lisälausunto on lähetetty esiupseeri Valtoselle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13). 
 
PÄÄTÖS:  Määrättiin. 
 
 

15. VÄITÖSTILAISUUS (Salavuo) 
 

FL Miikka Salavuo on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkikasvatuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Verkkoavusteinen 
opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa. Väittelylupa 
myönnettäneen 13.12.2005. Väitöstilaisuus pidetään keskiviikkona 21.12.2005 
klo 12.15 Vanhassa juhlasalissa S 212. Vastaväittäjänä toimii dosentti Lauri 
Väkevä ja kustoksena professori Jukka Louhivuori. 
 
ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 

16. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Penttinen) 
 

KT, FL Esa Penttisen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Kielioppi virheiden 
varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan kieliopin opetuksessa 
hyväksyminen.  
 
KT, FL Penttinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 25.11.2005. Vastaväittäjänä 
toimivat professori Annikki Koskensalo (Turun yliopisto) ja professori 
Kaarina Mäkinen (Oulun yliopisto). Vastaväittäjien lausunnot on toimitettu 
KT, FL Penttiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 14 ja 15). 
 
Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Kari Sajavaara toteaa lausunnossaan, 
että väitöstilaisuudessa noudatettiin vakiintuneita muotoja. Väittelijä sai 
tilaisuuden vastata suureen määrään työhönsä liittyviä kysymyksiä. 
 
Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyväksytty. 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

 
 

17. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Penttinen) 
 
  FL (väit.) Esa Martti Penttinen anoo, että hänelle myönnettäisiin filosofian 

tohtorin tutkinto. 
 
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 14. joulukuuta 2005 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 

 
  


