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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 12.1.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.     
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
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3. YLEISEN HISTORIAN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 (vakanssinro 00078) 

 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen on esittänyt 
humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi yleisen historian 
professorin A28 määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2009.  
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus (Sihvola).  
 
Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian 
laitokselle. 

 
Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma (liite nro 1). 
 
ESITYS:  1. Hyväksyttäneen liitteen nro 1 mukainen yleisen historian 

professorin määräaikaisen virkasuhteen virantäyttö-
suunnitelma. 

 
  2. Esitettäneen hallintovirastolle, että virkasuhde julistetaan 

virantäyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen välittömästi 
haettavaksi. 

  
 PÄÄTÖS:  1. Hyväksyttiin.  

 
    2. Esityksen mukainen. 
 
 
4. TUTKIJAN VIRKA (SOLKI) 
 (vakanssinro 13481) 
 
  Vireille 1.11.2005 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, 
että se julistaisi haettavaksi tutkijan viran A21 1.2.2006 alkaen. Virka liittyy 
keskuksen valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen. 

 
Virka tuli avoimeksi 1.1.2006 lukien FK Kaija Kärkkäisen irtisanouduttua 
virasta. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksen henkilöstökuluihin. 
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 1.11.2005 viran täyttämistä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto julisti 
viran haettavaksi. 
 
Tutkija työskentelee Yleiset kielitutkinnot -järjestelmään liittyvissä tehtävissä. 
 
Tutkijan virkoihin ei ole erikseen säädetty kelpoisuusehtoja. 
Virantäyttösuunnitelman mukaisesti tutkijan viran kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät syventävät opinnot joissakin 
seuraavista tekstikielistä: ruotsi, saksa, saame tai venäjä. Lisäksi edellytetään 
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perehtyneisyyttä kielitaidon arviointiin. Muiden tekstikielien opinnot tai 
kielitaito katsotaan eduksi. 

 
Tutkijan virkaa hakivat 15.12.2005 päättyneen määräajan kuluessa 

  FM Riitta Keränen 
FL Anita Moilanen 
Maisteri, M.A. Margarethe Olbertz-Siitonen 
FM Leena Skur 
FM Sari Toivola 
FM Arja Venäläinen 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, 
että tutkijan virkaan 1.2.2006 alkaen nimitettäisiin FM Leena Skur. 
 
Laitoksen johtajan Minna-Riitta Luukan esitys ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista on liitteenä nro 2. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
 
 2. Nimitettäneen FM Leena Skur soveltavan 

kielentutkimuksen keskuksen tutkijan virkaan 1.2.2006 
alkaen. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
5. TUTKIMUSASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (SOLKI)  

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, 
että se julistaisi haettavaksi tutkimusassistentin määräaikaisen virkasuhteen 
A19 ajaksi 1.2.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen 
määräaikainen tutkimushanke. 
 
Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma. 
 
Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
 
Tutkimusassistentin tehtävänä on keskuksen Practices around literacies -
hankkeeseen liittyvät aineistonkeruu- ja käsittelytehtävät. Tehtäviin kuuluvat 
kyselyn toteuttamiseen liittyvät käytännön tehtävät, lomakkeiden koodaus ja 
aineiston käsittely SPSS-ohjelmalla, laadullisten aineistojen purku ja käsittely 
sekä hankkeeseen liittyvät tiedonhakutehtävät. 
 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (309/1993/6§) mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto. Tutkimusassistentin viran hoitamisessa edesauttaa ylempi 
korkeakoulututkinto soveltavassa kielitieteessä tai jossain kieliaineissa, 
kokemus aineistojen tallentamisesta ja käsittelystä sekä SPSS- ja Atlas-ti -
ohjelmien käyttökokemus. 
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Tutkimusassistentin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 15.12.2005 päättyneen 
määräajan kuluessa 

  FM Nadja Danileiko 
FM Merja Eloaho 
FM Riitta Jaakkonen 
KM Aija Jakonen 
FM Minna Jokisalo-Matinlassi 
YTM Martti Kaunismaa 
FM Kirsi Kesänen 
fil.yo Jonna Korhonen 
Huk Marjo Kovanen 
FM Hinni Löppönen 
YTM Eleni Mizaras 
FM Tiina Mälkki 
FM Arto Pietilä 
FM Merja Pykäläinen 
FM Kaisa Suisto 
FM Sanna Toikkanen 
FM Reijo Turunen 
FM Kirsi Vekurinmäki 
YTM Minna Vettensaari 
FM Marika Viitanen 
FM, KTM Tiia Ylhäinen 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, 
että tutkimusassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.12.2006 
nimitettäisiin FM Nadja Danileiko. 
 
Laitoksen johtajan Minna-Riitta Luukan esitys ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista on liitteenä nro 3. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat. 
 
 2. Nimitettäneen FM Nadja Danileiko soveltavan 

kielentutkimuksen keskuksen tutkimusassistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.12.2006. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. FT ANNA-MARIA VILKUNAN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 20.9.2005.   

FT Anna-Maria Vilkuna on jättänyt 22.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin Suomen historian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.
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Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 
 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 
 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.9.2005 Suomen historian 
dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi 
asiantuntijoiksi professori Jouko Vahtolan (Oulun yliopisto) ja professori Ilkka 
Nummelan antamaan lausuntonsa FT Anna-Maria Vilkunan tieteellisestä 
pätevyydestä.  
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 4). Asiantuntijat 
katsovat FT Anna-Maria Vilkunan päteväksi Suomen historian dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi perjantaina 
17.2.2006 klo 12 alkaen salissa H 105. FT Anna-Maria Vilkuna esittää 
opetusnäytteensä aiheeksi Kruunu kartanonisäntänä – valtiovallan harjoittama 
maatalous 1500-luvun puolivälin Suomessa.        
  
ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen.  

      
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan 
professori Toivo Nygård, pj., erikoistutkija Heikki 
Rantatupa, yliassistentti Satu Matikainen, yliassistentti Olli 
Matikainen, siht., tutkijatohtori Marko Lamberg ja opiskelija 
Heli Anneberg.  
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  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 
von Bonsdorff, Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, 
Salo-Lee ja Valo katsoivat FT Vilkunan tieteellisesti 
päteväksi. 

    
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
  
7. FT JUHANI KOSTETIN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 12.4.2005.   

FT Juhani Kostet on jättänyt 28.2.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti kaupunkikartografian dosentiksi 
humanistiseen tiedekuntaan.  

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

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

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

       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  

     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 12.4.2005 Suomen historian, erityisesti 
kaupunkikartografian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi emeritusprofessori Kyösti Julkun (Oulun 
yliopisto) ja dosentti Heikki Rantatuvan antamaan lausuntonsa FT Kostetin 
tieteellisestä pätevyydestä.  
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 5). Asiantuntijat 
katsovat FT Juhani Kostetin päteväksi Suomen historian, erityisesti 
kaupunkikartografian dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestetään helmikuussa 2006.  

  
  ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
        

2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytteen 
järjestämiseen liittyvät asiat. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

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

 
   2. Esityksen mukainen. 

 
8. VIRKAJÄRJESTELYT 
 
  Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 

että fil. yo Hannes Juutilainen nimitettäisiin mikrotukihenkilön 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (70 % musiikki ja 30 % htk) ajaksi 1.1.–
31.7.2006. Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen tiedekunnan 
palvelukeskukseen liittyvät tehtävät.  

   
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka 
esittää, 
että FM Lotta Weckström nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2006–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkijakoulu. 

 
  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.  
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
9. VIRKAJÄRJESTELYT 
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
  että FT Pertti Hurmeelle myönnettäisiin virkavapaus viestintätieteiden 

laitoksen lehtorin virasta (vakanssinro 10697) ajaksi 1.1.–31.7.2006. 
Virkavapauden perusteena on yhteisöviestinnän professuurin hoito / yhteisö-
viestinnän ja viestintätieteiden yliopistoverkoston DVLIS-ohjelma.  

 
ESITYS: Puollettaneen ja esitettäneen edelleen yliopiston 

hallitukselle. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Valo ei 

 osallistunut asian käsittelyyn. 
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10. PERUSOPETUKSEN JA LUKION AINEENOPETTAJAN KELPOISUUS 
    

  Asetusta opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista (nro 986/98) on muutettu 
3.12.2005 vastaamaan uutta tutkintojärjestelmää. Asetuksen muutokset astuivat 
voimaan 1.12.2005. Tiedekuntaa koskevat keskeisesti perusopetuksen sekä 
lukion aineenopettajilta vaaditut opinnot, jotka nyt on määritelty vähintään 60 
opintopisteen sekä vähintään 120 opintopisteen laajuisiksi siten, että edellinen 
sisältää perus- ja aineopinnot, ja jälkimmäinen lisäksi syventävät opinnot. 
Tiedekunnat päättävät tarkemmin siitä, mitkä oppiaineet ja mitkä opinnot 
vastaavat opetettavan aineen opintoja.. 

 
  Tiedekuntaneuvosto on eri aikoina (10.12.2002, 1.6.2004, 1.3.2005, 14.6.2005, 

22.11.2005) tehnyt päätöksiä kelpoisuuksiin vaadittavista opinnoista. Päätökset 
on koottu yhteen oheisena (liite nro 6) siten, että opetussuunnitelmissa 
tapahtuneet muutokset on huomioitu. Yhteenveto koskee pääosin myös vanhaa 
tutkintojärjestelmää. 

 
  Tiedekunnassa valmistuville uuden järjestelmän maistereille annetaan 

humanistisen alan tutkinnonuudistuksen ohjausryhmän (HumAla) suosittelema 
todistus kokonaiskelpoisuudesta. Ohjausryhmä suosittaa erillistä todistusta (liite 
nro 7).  

 
    Jos opetettavan aineen opinnot eivät ole sisältyneet tutkintoon, on yllä mainitun 

kelpoisuusasetuksen mukaan (5a § ja 10a §) yliopiston annettava niistä erillinen 
todistus. Tämä todistus koskee vain opetettavan aineen kelpoisuutta, ei 
kokonaiskelpoisuutta. Tiedekunta on 19.1.1999 päättänyt opintoviikko-
järjestelmää koskevan kelpoisuustodistuksen sanamuodosta ja siitä, että 
todistuksen antaa opintoasiainpäällikkö. Todistuksen sanamuotoa voidaan 
soveltaa myös uudessa järjestelmässä. 

 
  Kelpoisuustodistuksia annetaan periaatteessa vain tiedekunnan omista 

opinnoista, mutta äidinkielen ja kirjallisuuden osalta tilanne on usein se, että 
sivuaine (suomi tai kirjallisuus) on tehty muussa yliopistossa. On 
tarkoituksenmukaista antaa todistus näissä tapauksissa ilman, että sivuainetta 
muodon vuoksi kirjataan JY:n suoritukseksi. Vastaavuus tarkistetaan näissäkin 
tapauksissa, tarvittaessa suoritusyliopistosta. 

 
  ESITYS:  1. Hyväksyttäneen aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavat 

opinnot liitteen nro 6 mukaisesti. 
   

   2.  Päätettäneen, että maisterin tutkinnon yhteydessä 
annetaan liitteen nro 7 mukainen todistus kokonais-
kelpoisuudesta. Erilliset kelpoisuustodistukset allekirjoittaa 
opintoasiainpäällikkö.   

 
 
  PÄÄTÖS:  1. Esityksen mukainen. 
 
    2. Esityksen mukainen. 
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  11. VÄITÖSTILAISUUS (Jouhki, Lehto) 
 

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.  Väittelylupa myönnettiin 13.12.2005. Väitöstilaisuus pidetään 
tiistaina 31.1.2006 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä 
toimii emeritusprofessori Matti Sarmela (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Ilmari Vesterinen. 

 
FL Keijo Lehto on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Aatteista arkeen. Suomalaisten 
seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos 1971 – 2005. 
Väittelylupa myönnettiin 13.12.2005. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
11.2.2006 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii 
dosentti Ari Heinonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Raimo 
Salokangas. 
 
ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 

12. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Joensuu) 
 

FL Sanna Joensuu on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaksi kuvaa työntekijästä. 
Postmodernin haasteet PR:lle. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Hannu Nieminen (Turun yliopisto) ja 
YT Erkki Karvonen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Jaakko Lehtonen. 
 
ESITYS:  Määrättäneen. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
  
13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Niskanen) 
 

Professori Kaija Heikkinen (Joensuun yliopisto) ja professori Laura Stark 
esittävät, että FM Heli Niskasen etnologian lisensiaatintutkimus Näkyvä ja 
näkymätön, oikea ja väärä. Etnologinen tutkimus oikean naisen ihanteesta 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut dosentti Laura Aro. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Niskaselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
Professori Pirjo Korkiakangas esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyvä. 

 
  PÄÄTÖS:   Lisensiaatintutkimus hyväksyttiin arvolauseella hyvä. 
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14. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Niskanen) 
 
  Tutkintoa on anonut: 
 
  Heli Niskanen 
  pääaine:  etnologia 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
 
15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Heinänen) 

 
FM Seija Heinänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä 
käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. 
Tiedekuntaneuvosto määräsi 20.9.2005 ennakkotarkastajiksi professori Pekka 
Korvenmaan (Taideteollinen korkeakoulu) ja emeritaprofessori Pirkko 
Anttilan (Helsingin yliopisto).  
 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Heinäselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 
 
PÄÄTÖS:   Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle ehdollisen lausunnon 

takia. 
 
16. VÄITÖSKIRJAN ARVOSTELUA KOSKEVA OIKAISUPYYNTÖ  
 

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 49. §:n mukaisen väitöskirjan 
arvostelua koskevan oikaisupyynnön on määräaikaan mennessä tehnyt KT, FT 
Esa Penttinen. Penttisen soveltavan kielitieteen väitöskirja 

  
Kielioppi virheiden valossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan kieliopin 
opetuksessa  

 
hyväksyttiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.12.2005 arvolauseella 
hyväksytty. Arvolauseen esitti soveltavan kielitieteen pääedustaja, professori 
Minna-Riitta Luukka. Vastaväittäjinä 25.11.2005 pidetyssä väitöstilaisuudessa 
toimivat professori Annikki Koskensalo (TY) ja professori Kaarina Mäkinen 
(OY) sekä kustoksena professori (emer.) Kari Sajavaara.  

 
FT Penttisen oikaisupyyntö, professori Luukan vastine sekä Penttisen vastaus 
siihen ovat oheisena (liite nro 12).  

 
FT Penttinen on lisäksi toimittanut ohjaajien (professori Kari Sajavaara ja FT 
Riikka Alanen), vastaväittäjien sekä professori Luukan kanssa käymäänsä 
sähköpostikeskustelua kopioina, jotka ovat nähtävänä opintoasiainpäälliköllä. 
Vastaväittäjien lausunnot ovat tiedekuntaneuvoston pöytäkirjan 13.12.2005 
liitteinä. Vastaväittäjistä professori Koskensalo on kirjallisesti ehdottanut 
väitöskirjalle arvolausetta hyvä. 
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Tiedekuntaneuvoston päätöksen mukaan oppiaineen pääedustajan tehtävänä on 
esittää tiedekunnalle lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvolause 
neuvoteltuaan tarkastajien, ennakkotarkastajien ja vastaväittäjien kanssa. 

 
PÄÄTÖS:  Päätettiin, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa 

tiedekuntaneuvoston 13.12.2005 tekemää päätöstä 
väitöskirjan arvostelusta (arvolause hyväksytty). Todettiin, 
että tiedekuntaneuvoston tekemä päätös arvostelusta ja 
tohtorin tutkinnosta jää voimaan. 

 
 
Jyväskylässä 18. tammikuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä    
  


