
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 13/2005 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 22.11.2005 klo 14 
   Lyhty 
  
Jäsenet:      Läsnä:  Päätös: 
Dekaani Maarit Valo   1-5, 7-17 1-5, 7-17 
Varadekaani Heikki Hanka, pj. asia 6  1-17 1-17 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka  1-17 1-17 
Professori Veikko Muittari   1-17 1-17 
Professori Arja Piirainen-Marsh     1-17 1-17 
Professori Jaakko Erkkilä   1-17 1-17 
Professori Petri Karonen   1-17 1-17 
Professori Liisa Salo-Lee Ilmari Vesterinen  1-17 1-17 
Yliassistentti Jari Ojala    1-17 1-17  
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    1-17 1-14 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi  1-17 1-12  
Opiskelija Jaana Marin Päivi Alaniska  1-17 1-12  
Opiskelija Toni Peltonen   1-17 1-12  
Opiskelija Tuure Puurunen   1-17 1-12   
Opiskelija Antti Vesala   1-10 1-10  
  
 
Esittelijät: hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1-6) 
 opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 7-17)    
Pöytäkirjanpitäjä: amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1208 
  (asiat 1-6)  
  osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, puh. 1200 (asiat 7-17) 
 
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 17.11.2005. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.     
 
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
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3. 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 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 
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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. 
     
  Arvostelulautakunta hyväksyi pidetyt opetusnäytteet seuraavin arvolausein: 
  Busch   erinomainen 
  Cools   hyvä 
  Harakka   hyväksytty 
  Kokkonen   hyvä  
  Konttinen   hyvä 
  Uskali   hyväksytty 
   
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on oheisena (liite nro 1). 
 
  Laitoksen johtaja Tarja Valkosen esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista 

ovat liitteenä nro 2.  
 
  ESITYS: 1. Todettaneen, että hakijat Hossain, Jouhki, Rusanen, 

Vaahterikko-Mejía ja Viehböck ovat peruuttaneet 
hakemuksensa virkaan. 

 
   2. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan 

esityksen mukaisesti. 
    
   3. Todettaneen, että hakijat Harakka ja Uskali eivät täytä 

kelpoisuusehtoja opetustaidon osalta. 
    
   4. Todettaneen, että hakijat Busch, Cools, Kokkonen ja 

Konttinen täyttävät viran muodolliset kelpoisuusehdot. 
 
   5. Nimitettäneen Dr. Phil. Dominic Busch kulttuurienvälisen 

viestinnän yliassistentin virkaan ajaksi 1.1.2006–31.12.2010. 
       
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Arvosteltiin hakijoiden opetusnäytteet seuraavasti:  
 
   Busch   erinomainen 
   Cools   hyvä 
     Harakka   hyväksytty 
   Kokkonen   hyvä  
   Konttinen   hyvä 
   Uskali   hyväksytty 
 
   3. Todettiin. 
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   4. Todettiin. 
 
   5. Esityksen mukainen. 
 
 
4. 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. 

 
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 (Teknillinen 
korkeakoulu) antamaan lausuntonsa FT Sulevi Riukulehdon tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 3). Asiantuntijat 
katsovat FT Sulevi Riukulehdon päteväksi taloushistorian, erityisesti 
taloudellisten aatteiden oppihistorian dosentuuriin. 

    
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi ke 23.11.2005 klo 14 
salissa H 302. FT Sulevi Riukulehto esittää opetusnäytteensä aiheeksi 
Mikrotaloustieteen viisi kehitysvaihetta. 

  
  ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

      
 2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 

 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan 
professori Ilkka Nummela, pj., professori Toivo Nygård, 
dosentti Jari Ojala, siht., tutkijakoulutettava Janne Haikari, 
opiskelija Mikko Nislin ja opiskelija Pauliina Kinnunen. 
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  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

Luukka, Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, 
Vesterinen ja Valo katsoivat FT Riukulehdon tieteellisesti 
päteväksi.  

  
 2. Esityksen mukainen.   
 
 3. Esityksen mukainen. 
 
 

5. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
   
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 

että FT Heli Valtonen nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2006–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Yrityksen 
sosiaalista vastuuta rakentamassa. 

 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että KK Outi Ahonen nimitettäisiin viittomakielen yliopistonopettajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus/Takkinen. 
että viittomakielen tulkki Kaisa Laine nimitettäisiin viittomakielen tulkin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on viittomakielen maisteriohjelma vuosille 2004–2006. 
että FM Anna-Maija Laukkarinen nimitettäisiin kielten 
aineenopettajankoulutuksen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.–30.6.2006. Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden kielten 
aineenopettajankoulutuksen laajennusohjelma vuosille 2004–2006. 
 
Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 
että PhD Geoffrey Luck nimitettäisiin musiikin laitoksen tutkijatohtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian projekti/Älykkäät musiikkijärjestelmät 
musiikkiterapiassa. 
että HuK Markku Pöyhönen nimitettäisiin musiikin laitoksen suunnittelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen alaisuuteen liittyvät 
tehtävät.  
että FM Kari Riikkilä nimitettäisiin musiikin laitoksen tutkijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian projekti/Älykkäät musiikkijärjestelmät 
musiikkiterapiassa. 
että FM Suvi Saarikallio nimitettäisiin musiikin laitoksen tutkijaopiskelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on musiikin ja äänentutkimuksen tutkijakoulu Pythagoras. 
että FL Miikka Salavuo nimitettäisiin musiikin laitoksen tutkijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on OPM:n ja Sibelius Akatemian MOVE-projekti. 
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että FM Janne Seppänen nimitettäisiin musiikin laitoksen tutkijaopiskelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–7.4.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on rehtorin myöntämä määräraha. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 
että FL Auli Jämsänen nimitettäisiin taidehistorian assistentin (vakanssinro 
10218) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
että FT Sirkku Kotilainen nimitettäisiin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitoksen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on Nuorisotutkimusverkoston määräraha. 
että FT Urpo Kovala nimitettäisiin nykykulttuurin yliassistentin (vakanssinro 
13658) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
että FM Outi Oja nimitettäisiin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 
tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.9.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on OPM:n ja Suomen Akatemian rahoittama 
valtakunnallinen Kirjallisuudentutkimuksen tutkijakoulu. 
että FT Tarja Pääjoki nimitettäisiin taidekasvatuksen assistentin (vakanssinro 
10217) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
että FT Erkki Vainikkala nimitettäisiin nykykulttuurin erikoistutkijan 
(vakanssinro 10253) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 

 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää,  
että FL Sari-Maarit Eskelinen nimitettäisiin yhteisöviestinnän lehtorin 
(vakanssinro 10697) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Hurme. 
että FL Erkki Hujanen nimitettäisiin journalistiikan yliassistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 
että FM Sanna-Leena Karhunen nimitettäisiin viestintätieteiden laitoksen 
tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2006–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Henkinen 
väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa. 
että FM Maria Lassila-Merisalo nimitettäisiin viestintätieteiden laitoksen 
tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on tutkijakoulu MUUVI. 

 
Hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää,  
että yo-datanomi Joni Lehtonen nimitettäisiin ATK-suunnittelijan 
(humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan yhteinen) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on Seminaarinmäen mikroverkon palveluiden kehittämisprojekti 
(HTK/KTK). 
että FM Sari Mäkikangas nimitettäisiin tiedekunnan palvelukeskuksen 
amanuenssin (60 %) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
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että FM Juha Teppo nimitettäisiin tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 
että FM Riikka Ullakonoja nimitettäisiin tiedekunnan palvelukeskuksen 
suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on OPM:n ja Jyväskylän yliopiston välisessä 
tulossopimuksessa vuodelle 2006 osoitettu valtakunnallinen 
opiskelijavalintojen kehittämisprojekti. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
6.  VIRANHOITOJÄRJESTELYT 

 
Varadekaani Heikki Hanka toimi tämän asiakohdan puheenjohtajana. 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää,  
että FT Pertti Hurme nimitettäisiin yhteisöviestinnän professorin (vakanssinro 
10123) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito (liite nro 4).  

 
ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
7. TUTKINTOTODISTUS     
 

  Tiedekunta on aiemmin päättänyt, että uusiin tutkintotodistuksiin voidaan 
merkitä näkyviin perusopintoja suppeammat, vähintään 20 opintopisteen 
opinnot. Lähtökohtana oli vastaavuus 10 opintoviikkoon. Päätöksen jälkeen 
muiden tiedekuntien yleiseksi muuntokertoimeksi on vakiintunut 1.8. 
Kymmenestä opintoviikosta kertyy tällöin vain 18 pistettä.  

 
   ESITYS:  Päätettäneen, että kandidaatin ja maisterin todistuksiin 

voidaan merkitä näkyviin perusopintoja suppeammat, 
vähintään 18 opintopisteen opinnot. 

 
  PÄÄTÖS:          Esityksen mukainen. 
 
 
8. LUKION AINEENOPETTAJAN KELPOISUUS 
 

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetus (nro 986/98) on valtioneuvoston 
asetuksella 3.11.2005 täydennetty koskemaan myös uutta tutkintojärjestelmää. 
Asetuksen muutokset tulevat voimaan 1.12.2005, ja ne koskevat kaikkia uuden 
opintopistejärjestelmän mukaisia tutkintoja suorittavia.  
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Asetus aiheuttaa muutoksia lukion aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavissa 
opinnoissa. Tiedekunta on aiemmin (viimeksi 1.6.2004) päättänyt, että lukion 
kelpoisuuteen vaaditaan perusopetuksen kelpoisuusopintojen lisäksi syventävät 
opinnot kyseisessä aineessa (yhteensä vähintään 55 ov). Vanhassa 
järjestelmässä syventäviin opintoihin ”liittyi”, mutta ei sisältynyt tutkielma. 

 
Uusitun asetuksen 10§:ssä säädetään, että lukion ”aineenopetusta on kelpoinen 
antamaan henkilö, joka on suorittanut (1) ylemmän korkeakoulututkinnon, (2) 
yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajankoulutukseen kuuluvat 
opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät 
opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, 
laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä, ja kussakin muussa opetettavassa 
aineessa …perus- ja aineopinnot… laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä, 
(3) vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan 
pedagogiset opinnot. 

 
Perus- ja aineopintojen laajuus tiedekunnassa on minimissään 65 pistettä 
(sivuaineena). Yhdessä opetettavassa aineessa vaadittu 120 pistettä saavutetaan 
lisäämällä niihin asetuksen vaatimat syventävät opinnot. Syventävien 
minimilaajuus tutkintoasetuksen mukaan (as. nro 794/04 15§) on 60 pistettä, 
johon sisältyy vähintään 20 pisteen tutkielma.  

 
Muutos merkitsee sitä, että sivuaineen kautta, taikka tutkinnon jälkeen lukion 
ensimmäisen aineen kelpoisuuteen tähtäävä joutuu suorittamaan syventävien 
opintojen osana ns. sivututkielman.       

 
ESITYS: Päätettäneen, että lukion ensimmäisen aineen kelpoisuutta 

varten suoritetaan syventävät opinnot vähintään 60 
opintopisteen laajuisina, sisältäen vähintään 20 pisteen 
tutkielman.    

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.               

 
 
9. OPISKELIJAVALINTA 2006 
 

Oheisena on esitys (liite nro 5) vuoden 2006 opiskelijavalinnan hakuajoista, 
hakumenettelyistä, valintakriteereistä sekä kiintiöistä. Esitys kattaa haun 
kandidaatin ja maisterin tutkintoon (ns. päävalinta), maisteriopintoihin haun, 
maisteriohjelmiin haun sekä ns. siirto-opiskelijoiden ja avoimen väylän haun. 

 
Valinnoista tiedotetaan valtakunnallisessa yliopisto-oppaassa, tiedekunnan 
verkko-oppaassa, JY:n painetussa valintaoppaassa sekä eräissä tapauksissa 
lehti-ilmoituksin.   

  
 ESITYS:  Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  
 

  PÄÄTÖS:          Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 
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10. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN 
 

Esitetään, että FM Mika Rissasen latinan kielen lisensiaatintutkimuksen Suden 
uskonnollinen asema Keski-Italiassa: Lupercalia-, Hirpi Sorani- ja Veltha-kultit 
tarkastajiksi määrättäisiin suostumuksena mukaisesti FL Jaakko Aronen 
(Helsingin yliopisto) ja emeritusprofessori Toivo Viljamaa. 

 
FM Rissasen tutkielma pyrkii kirjallisten ja arkeologisten lähteiden avulla 
valottamaan yhtä Keski-Italian uskonnollisen elämän aspektia ja kuuluu näin 
ollen paitsi klassisen filologian, myös uskontohistorian alaan. FL Aronen on 
kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu Rooman uskontohistorian tutkija ja 
Suomen ainoa asiantuntija tällä alalla – siis ainoa, joka pystyy luotettavasti 
arvioimaan FM Rissasen esittämiä tutkimuskysymyksiä, hänen käyttämiään 
metodeja ja saavuttamiaan tuloksia. FL Aronen toimii tällä hetkellä klassisen 
filologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. 

 
  ESITYS:  Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS:          Määrättiin. 
 
   
11. VÄITÖSTILAISUUS (Abonyi-Karhunen, Maijala) 
 

FL Adrienn Abonyi-Karhunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
hungarologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan A paratextusok 
kultúraközvetítö szerepe. Finnország-kép a Rácz István fordításaihoz írott 
paratextusokban. (Paratekstien kulttuuria välittävä rooli. István Ráczin 
käännösten paratekstien Suomi-kuva). Väittelylupa myönnettiin 2.11.2005. 
Väitöstilaisuus pidetään torstaina 15.12.2005 klo 12 salissa S212 (Vanha 
juhlasali). Vastaväittäjänä toimii professori György Tverdota (Budapestin 
ELTE-yliopisto, Unkari) ja kustoksena professori Tuomo Lahdelma. Tulkkina 
toimii FL Petteri Laihonen. 
 
FM Juha Maijala on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Maaseutuyhteisön kriisi – 1930-luvun 
pula ja pakkohuutokaupat paikallisena ilmiönä. Väittelylupa myönnettiin 
1.11.2005. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 17.12.2005 klo 12 salissa H320. 
Vastaväittäjänä toimii dosentti Matti Lackman ja kustoksena professori 
Toivo Nygård. 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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12. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Alatalo, Jämsänen) 
 

FL Pirjo Alatalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Directive functions in intra-corporate 
cross-border email interaction. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Eija Ventola (Helsingin yliopisto) ja 
professori Catherine Nickerson (Radboudin yliopisto, Nijmegen, Hollanti). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Arja Piirainen-Marsh. 

 
FL Auli Jämsänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Matrikkelitaiteilijaksi valikoituminen. 
Suomen Kuvaamataiteilijat (1943) -hakuteoksen kriteerit. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti emeritaprofessori Eeva 
Maija Viljo ja professori Renja Suominen-Kokkonen (Helsingin yliopisto). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg. 

 
 ESITYS:  Määrättäneen. 
 
 PÄÄTÖS:  Määrättiin. 

 
 
13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Aitamurto, Tuikka) 
 

YTT, päätoimittaja Matti Virtanen ja FT Sari Pietikäinen esittävät, että FM 
Tanja Aitamurron journalistiikan lisensiaatintutkimus ”Hyvien perheiden 
pojat murhasivat kylmästi – miksi?” Sosiaalisen ongelman synty, syyt ja 
seuraukset Heinojen surman herättämässä moraalisessa myrskyssä 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Jaana 
Hujanen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Aitamurrolle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). 

 
Professori Jaana Hujanen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä. 

 
Professori Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Lasse Kangas 
esittävät, että FM Timo J. Tuikan Suomen historian lisensiaatintutkimus 
Kekkosen konstit – Urho Kekkosen historia- ja politiikkakäsitys 1934 - 1981 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Toivo 
Nygård. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Tuikalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
Professori Toivo Nygård esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä. 

  
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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14. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Aitamurto, Tuikka) 
 
  Tutkintoa on anonut: 
 
  Tanja Katarina Aitamurto 
  pääaine: journalistiikka 
   hyvä 
 
  Timo J. Tuikka 
  pääaine: Suomen historia 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Ruuskanen) 
 

FL Esa Ruuskanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan 59 sinettiä. Kuinka Pohjois-Savon 
Lapuan liike painosti nimismiehiä ja maaherraa kommunististen työväentalojen 
sulkijoiksi ja muutti Suomen punaisimman maakunnan valtasuhteita vuosina 
1930 - 1932. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi professori Vesa 
Vareksen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Lasse Kankaan. 
 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Ruuskaselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 
 
PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
 

16. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kankaanranta) 
 

KTM Anne Kankaanrannan soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Hej Seppo, 
could you pls comment on this!” – Internal Email Communication in Lingua 
Franca English in a Multinational Company hyväksyminen.  
 
KTM Kankaanranta puolusti julkisesti väitöskirjaansa 29.10.2005. 
Vastaväittäjänä toimi professori Priscilla Rogers (Michiganin yliopisto, USA). 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu KTM Kankaanrannalle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 
 
Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Kari Sajavaara toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin vakiintuneita muotoja. Väittelijä sai tilaisuuden 
vastata työnsä keskeisiä kohtia koskeviin kysymyksiin, ja hän selviytyi siitä 
erittäin ansiokkaasti. 
 
Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin 
arvolauseella erinomainen. 

 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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17. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Kankaanranta) 
 
  KTM (väit.) Anne Kankaanranta on anonut, että hänelle myönnettäisiin 

filosofian tohtorin tutkinto. 
 
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 

 
 
 

  
Jyväskylässä 23. marraskuuta 2005 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


