
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 5/2006 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 4.4.2006 klo 12.00   
  C 3, Lyhty 
Jäsenet:      Läsnä:  Päätös:      
Dekaani Maarit Valo    1-13 1-13 
Varadekaani Heikki Hanka   2-13 2-13 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka    1-4, 6-13 1-4, 6-13 
Professori Veikko Muittari    1-13 1-13  
Professori Arja Piirainen-Marsh Ilmari Vesterinen  2-3, 5-13 2-3, 5-13 
Professori Jaakko Erkkilä   2-3, 5-13 2-3, 5-13  
Professori Petri Karonen      2-3, 5-13 2-3, 5-13 
Professori Liisa Salo-Lee   1-4 1-4  
Yliassistentti Jari Ojala     1-7 1-7 
Lehtori Erja Kosonen     2-3, 5-13 2-3, 5-13 
Yliassistentti Hanna Pirinen    1, 4 1, 4  
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta   1-13 1-13  
Lehtori Bertold Fuchs    1-13  1-13 
Tutkija Ari Huhta Lehtori Leena Mikkola  1-13 1-11, 13 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi   1-13 1-9, 13 
Opiskelija Jaana Marin Timo Korkiakangas  1-13 1-19, 13 
Opiskelija Toni Peltonen   2-3, 5-8 2-3, 5-8  
Opiskelija Tuure Puurunen   2-13 2-9, 13   
Opiskelija Antti Vesala    1-13 1-9, 13 
  
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–6) 
  opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 7–13)    
Pöytäkirjanpitäjät:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1208 (asiat 1–6)  
   osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, 1200 (asiat 7–13) 
  
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
 Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 30.3.2006. 
 
 PÄÄTÖS: Todettiin.      
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
 Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA 

 (vakanssinro 10844) 
   
 Vireille 12.4.2005 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 12.4.2005 venäjän kielen ja kulttuurin 
viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

mailto:myllykos@campus.jyu.fi
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 Venäjän kielen ja kulttuurin professorin virkaa hakivat 15.9.2005 päättyneen määräajan 
kuluessa: 
  
PhD Boris Lanin 
FT Mika Lähteenmäki 
FT Marjatta Vanhala-Aniszewski 
FT Inkeri Vehmas-Lehto 
 

Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksen 309/93 2 §:ssä. Niiden 
mukaan professorilta vaaditaan: Tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se 
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin 
virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta tieteellinen vai 
taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 
Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen 
tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut 
tieteelliset ansiot sekä tutkinnot. 
Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä 
hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. 

 
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. 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei 
ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut 
suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
Tiedekuntaneuvoston 12.4.2005 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 
 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 11.10.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
tutkimusjohtaja Birgitta Englund Dimitrovan (Tukholman yliopisto), professori Arto 
Mustajoen (Helsingin yliopisto) sekä professori Riitta Pyykön (Turun yliopisto).  
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 3/28.2.2006 liitteenä nro 2. 

 
Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 

 
Kokouksessaan 28.2.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että opetusnäytettä kutsutaan 
antamaan hakijat Lähteenmäki, Vanhala-Aniszewski ja Vehmas-Lehto, ja että viran 
opetusnäytetilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 
14.3.2006 klo 15.00 alkaen Lyhdyssä. 

 
 Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 14.3.2006 hakijoiden Lähteenmäki, 

Vanhala-Aniszewski ja Vehmas-Lehto opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin 
arvolausein: 
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FT Mika Lähteenmäki   hyvä 
FT Marjatta Vanhala-Aniszewski  hyvä 
FT Inkeri Vehmas-Lehto   hyvä 

  
Kaikilla edellä mainituilla hakijoilla voidaan katsoa olevan professorin virkaan 
vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. He täyttävät myös edellytetyt 
suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset.  

 
Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa viivytyksettä 
kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestä 
hallintolaissa (434/2003) säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat hakeneet 
virkaa. Hakija voi tehdä yliopiston rehtorille kirjallisen muistutuksen päätöksestä 30 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tehty. Hakijoille lähetettävä ilmoitus sisältää 
tiedot oikeudesta muistutuksen tekemiseen sekä muistutusmenettelystä.   

 
Virantäyttölain 13 §:n mukaan päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä ei saa 
hakea muutosta valittamalla. Valituskielto koskee myös yliopiston rehtorin virantäyttölain 
ja -asetuksen perusteella tekemiä päätöksiä (virantäyttöseloste). 

 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 1. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.  

 
 ESITYS:  1. Todettaneen, että hakijoilla Lähteenmäki, Vanhala-Aniszewski ja 

Vehmas-Lehto on asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito. 
    2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 

muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Lähteenmäki, Vanhala-
Aniszewski ja Vehmas-Lehto kelpoisiksi virkaan. 

    3. Asetettaneen venäjän kielen ja kulttuurin professorin virkaan 
ensimmäiselle sijalle FT Marjatta Vanhala-Aniszewski, toiselle 
ehdokassijalle FT Inkeri Vehmas-Lehto ja kolmannelle ehdokassijalle FT 
Mika Lähteenmäki. 

    4.  Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että venäjän kielen ja kulttuurin 
professorin virkaan nimitettäisiin FT Marjatta Vanhala-Aniszewski 
1.8.2006 alkaen. 

    5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 4.5.2006. 

  
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
  5. Esityksen mukainen. 
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4. SAKSAN KIELEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10831) 

 
 Vireille 22.3.2005. 

Jyväskylän yliopistoon perustettiin asetuksella (66/14.2.1958) 1.8.1958 alkaen saksan 
kielen professorin virka. Virka muutettiin asetuksella 431/24.6.1968 germaanisen 
filologian professorin viraksi. Tasavallan presidentti nimitti viran edellisen haltijan FT 
Ahti Jäntin virkaan 1.10.1989 lähtien. Professori Jäntti on irtisanoutunut 1.9.2005 
lähtien. 

Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti, että viran alaksi tulisi saksan kieli. Humanistinen 
tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka hyväksyi sen 1.4.2005. 
Virka on sijoitettu kielten laitokselle.  Viran alaa ei ole täsmennetty. Virka on tarkoitus 
täyttää 1.8.2006 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.  

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 22.3.2005 saksan kielen viran 
virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
 Saksan kielen professorin virkaa hakivat 15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
Dr. Phil. Peter Colliander 
FM Leena Kolehmainen 
FT Aino Kärnä 
FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä 
Dr. Phil. Peter Stahl 

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 11.10.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Marja Järventaustan (Kölnin yliopisto), professori Sven-Gunnar Anderssonin 
(Göteborgin yliopisto), professori Marja-Leena Piitulaisen (Tampereen yliopisto) sekä 
varalle professori John Ole Askedalin (Oslon yliopisto). 
Professori Anderssonin luovuttua asiantuntijatehtävästä, hänen tilalleen valittiin 
professori Askedal, joka suostui ottamaan tehtävän vastaan. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 4/14.3.2006 liitteenä nro 1. 
 

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
     

Dekaani on 15.3.2006 tekemällään päätöksellä kutsunut viran hakuun liittyvää 
opetusnäytettä antamaan hakijat: Colliander, Kolehmainen, Kärnä, Pakkanen-Kilpiä ja 
Stahl. 
 
Viran opetusnäytetilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 
4.4.2006 klo 12.00 alkaen luentosalissa C 3. 
 
Dekaani on 27.3.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt seuraavien hakijoiden 
opetusnäytteiden aiheet: 
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 Dr. Phil. Peter Colliander Valenzvererbung. Zusammenhänge zwischen Verbvalenz,   
Substantivvalenz und Adjektivvalenz 

 FM Leena Kolehmainen Valenssinmuutokset: esimerkkejä valenssin periaatteita 
vastaan? 

FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä Korpuksen käsitteestä ja korpustyypeistä  
Dr. Phil. Peter Stahl Wortbildung im Deutschen 

 
ESITYS:  Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Colliander, Kolehmainen, 

Pakkanen-Kilpiä ja Stahl opetusnäytteet. 
   

 PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti: 
  

  Dr. Phil. Peter Colliander  hyvä 
  FM Leena Kolehmainen  erinomainen 

   FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä  hyväksytty 
  Dr. Phil. Peter Stahl  hyvä 

 
 
5.  SUOMEN KIELEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10833) 
 
 Vireille 13.12.2005 

Suomen kielen professuuri A28 on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 
1.8.1935.  

 
 Viran haltija professori Matti Leiwo on irtisanoutunut virasta 1.6.2006 alkaen.  
   
 Virka on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitokselle.   

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2005 suomen kielen professorin 
viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 30.1.2006 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
 Suomen kielen professorin virkaa hakivat 13.3.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
 FT Vesa Jarva 
 FT Esa Lehtinen 
 FT Jaakko Leino 
 FT Minna-Riitta Luukka 
 FT Anne Mäntynen 
 FT Liisa Tainio 

  
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, 
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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. 
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 Martin Ehala (Tallinnan 

yliopisto), professori Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus) ja professori Helena Sulkala (Oulun yliopisto) sekä varalle 
professori Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto), professori Jyrki 
Kalliokoski (Helsingin yliopisto) ja professori Fred Karlsson (Helsingin 
yliopisto). 

  2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 21.4.2006 mennessä.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
    3.  Kirjattiin tiedoksi, että varadekaani Minna-Riitta Luukka ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
 
 
6. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
  että FL Annaleena Ylinen nimitettäisiin puheviestinnän assistentin määräaikaiseen 

virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen 
viran hoito (hoitovapaan jatkomääräys). 

 
  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
7. JATKO-OPISKELIJOIDEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETTELY 
    
 Yliopiston hallitus on 15.3.2006 hyväksynyt tohtoriopiskelijoiden yleiset valintaperusteet 

(liite nro 2). Lisäksi hallitus edellyttää, että tiedekunnat päättävät tarkemmin 
valintamenettelystä ja tiedottavat siitä verkkosivuillaan 1.9.2006 mennessä. 

 
 Tiedekuntaneuvosto on 11.10.2005 päättänyt jatko-opiskelijoiden valintakriteereistä ja -

menettelystä. Hallituksen päätös korvaa tiedekunnan päätöksen valintakriteerien osalta, 
mutta muilta osin tiedekunnan päätös voi pysyä voimassa (ks. Jatko-opinto-opas 
tiedekunnan verkkosivulla). 
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 ESITYS: Todettaneen hallituksen päätös ja päätettäneen, että tiedekuntaneuvoston 
11.10.2005 tekemä päätös valintamenettelystä pysyy voimassa.  

     
 PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen.    
 
 
8. LUKUVUODEN 2006–2007 OPETUSSUUNNITELMAT (PERUSTUTKINNOT) 
  

Keväällä 2005 osa laitosten opetussuunnitelmista hyväksyttiin voimaan vain vuodeksi 
eteenpäin, osa kaksivuotiskaudeksi 2005–2007.  
 
Historian ja etnologian laitos esittää hyväksyttäväksi tarkistuksia etnologiatieteiden 
opetussuunnitelmaan (liite nro 3). Lisäksi laitos esittää, että tiedekuntaneuvoston 
20.9.2005 hyväksymän Euroopan integraation opetussuunnitelman voimassaoloa 
jatketaan lukuvuodelle 2006–2007. 
 
Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi italian kielen opetussuunnitelman, jossa 
perusopintoihin sisältyy italian kielen ja kulttuurin linja (liite nro 4). 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää hyväksyttäväksi kirjallisuuden, 
kirjoittamisen (maisteriopinnot), hungarologian (maisteriopinnot), museologian, 
taidehistorian ja taidekasvatuksen opetussuunnitelmat (liite nro 5).  
 
Viestintätieteiden laitos esittää hyväksyttäväksi Intercultural Communication -maisteri-
ohjelman, Intercultural Studies -perusopintojen, journalistiikan, puheviestinnän ja 
yhteisöviestinnän opetussuunnitelmat (liite nro 6). 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelmat liitteiden mukaisesti lukuvuodelle 

2006–2007. Päätettäneen, että kyseisissä aineissa voi 31.7.2007 saakka 
suorittaa kokonaisuuksia loppuun edellisen opetussuunnitelman mukaisesti 
(laitos voi tarvittaessa pidentää siirtymäaikaa). Jatkettaneen Euroopan 
integraation opetussuunnitelman voimassaoloa lukuvuodelle 2006–2007.  

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen muuten, mutta hungarologian opetussuunnitelma 

jätettiin pöydälle (Vesala, Peltonen). Taidehistorian opetussuunnitelma 
pyydettiin myös pöydälle (Peltonen), mutta ehdotusta ei kannatettu. Toni 
Peltonen toimitti taidehistorian opetussuunnitelmaa koskevan eriävän 
mielipiteen (liite nro 7).   

 
 
9. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Hietaharju, Saresma) 
 

FL Mikko Hietaharju on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Valokuvan voi repiä. Valokuvan rakenne-
elementit, käyttöympäristöt sekä valokuvatulkinnan syntyminen. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Hannu Vanhanen 
(Tampereen yliopisto) ja professori Kimmo Jokinen. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Raimo Salokangas. 
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FM Tuija Saresma on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Omaelämäkerran rajapinnoilla: tekstuaalisuus, subjektius ja 
sukupuoli omaelämäkerroissa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti YTT Matti Hyvärinen (Tampereen yliopisto) ja professori Vilma Hänninen 
(Kuopion yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut emeritaprofessori Katarina 
Eskola. 

 
ESITYS: Määrättäneen. 
 
PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 

 
  
10. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Salo, Vaarala, Virkkunen) 
 

Professori Timo Järvilehto (Oulun yliopisto) ja dosentti Mika Lähteenmäki esittävät, että 
FM Olli-Pekka Salon soveltavan kielitieteen lisensiaatintutkimus Sanoista tekoihin – 
puhuminen tavoitteellisena toimintana hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Hannele Dufva. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Salolle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 
 
Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyväksytty. 
 
Professori Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto) ja professori Pirkko Muikku-Werner 
(Joensuun yliopisto) esittävät, että FM Heidi Vaaralan suomen kielen 
lisensiaatintutkimus Luetaan ryhmässä. Edistynyt S2-oppija suomenkielisen novellin 
lukijana hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Maisa Martin. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Vaaralalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9 ja 10). 
 
Professori Matti Leiwo esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty. 
 
VTT Ville Pernaa (Turun yliopisto) ja FT Jukka Holmberg esittävät, että FM Henna 
Virkkusen journalistiikan lisensiaatintutkimus Ministeri saa syyttää vain itseään. 
Ministerieroihin johtaneet poliittiset skandaalit uutistapahtumina Juhantalosta 
Jäätteenmäkeen 1992–2003 hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Raimo Salokangas. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Virkkuselle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11).  

 
Professori Jaana Hujanen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  

 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
11. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Salo, Vaarala) 
 
 Tutkintoa ovat anoneet: 
 Olli-Pekka Salo 
 pääaine: soveltava kielitiede 
  hyväksytty   
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 Heidi Vaarala 
 pääaine:  suomen kieli 
  hyväksytty 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Alatalo) 

 
FL Pirjo Alatalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Directive Functions in Intra-Corporate Cross-Border Email 
Interaction. Tiedekuntaneuvosto määräsi 22.11.2005 ennakkotarkastajiksi professori Eija 
Ventolan (Helsingin yliopisto) ja professori Catherine Nickersonin (Radboudin yliopisto, 
Nijmegen, Hollanti). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Alatalolle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13). 

 
PÄÄTÖS: Myönnettiin väittelylupa. 

 
 

13. VÄITÖSTILAISUUS (Alatalo) 
 

FL Pirjo Alatalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Directive Functions in Intra-Corporate Cross-Border Email 
Interaction. Väittelylupa myönnettiin 4.4.2006. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
10.6.2006 klo 12 Vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjinä toimivat professori 
Catherine Nickerson (Radboudin yliopisto, Nijmegen, Hollanti) ja professori Eija 
Ventola (Helsingin yliopisto) sekä kustoksena professori Arja Piirainen-Marsh. 

 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
 
Jyväskylässä 5. huhtikuuta 2006 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 


