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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 7.12.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen ja dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 

 
 

3. 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 
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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 
 

KT, FL Esa Penttinen on peruuttanut 30.8.2005 päivätyllä kirjeellään hakemuksensa 
virkaan. 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 12.4.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Diane Larsen-Freeman (University of Michigan), Viljo Kohonen (Tampereen 
yliopisto) ja Sven Strömqvist (Lundin yliopisto) sekä varalle professorit Rosamond 
Mitchell (University of Southampton), Håkan Ringbom (Åbo Akademi) ja Gisela 
Håkansson (Lundin yliopisto).  
 
Professori Diane Larsen-Freemanin (University of Michigan) luovuttua 
asiantuntijatehtävästä, hänen tilalleen valittiin professori Rosamond Mitchell (University 
of Southampton), joka suostui ottamaan tehtävän vastaan. Professori Mitchell on 
ilmoittanut 7.11.2006 luopuvansa asiantuntijatehtävästä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 13/14.11.2006 liitteenä nro 4. 
 

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

 
Kokouksessaan 14.11.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 12.12.2006 klo 10.00 
alkaen luentosalissa A 103, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Alanen, Dufva, Nikula ja Richardson.  

 
Hakija Nikula on anonut vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. Hän on antanut 
opetusnäytteen 14.3.2006 diskurssintutkimuksen professorin viran haun yhteydessä 
arvosanalla ’erinomainen’ ja opetusnäytteen 19.11.2002 englannin kielenoppimisen ja 
opettamisen professorin viran haun yhteydessä arvosanalla ’hyvin hyvä’. Dekaani on 
1.12.2006 päätöksellään puoltanut vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. 
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Dekaani on 1.12.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 
 

 FT Riikka Alanen Kielenopetus ja kielenoppiminen 
 FT Hannele Dufva Kielen oppiminen ja opettaminen: Dialoginen näkökulma 
 FT Ulla Richardson Kontrastiivisen kielentutkimuksen anti oppimispelin vaikutuksen 

tutkimuksessa 
  
 ESITYS: 1. Päätettäneen vapauttaa hakija Nikula opetusnäytteen pitämisestä. 

    2.  Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Alanen, Dufva ja Richardson 
opetusnäytteet. 

    3.  Valittaneen kolmanneksi asiantuntijaksi professori Jean-Marc Dewaele 
(Lontoon yliopisto), joka on tehtävän suostunut. 

    4. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset 
asiantuntijaehdokkaaseen kohdistuvat huomautuksensa 21.12.2006 
mennessä. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

2. Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti: 
 FT Riikka Alanen hyvä 

     FT Hannele Dufva erinomainen 
     FT Ulla Richardson hyväksytty 
 

3. Esityksen mukainen. 
4. Esityksen mukainen. 

 
 
4. ANTIIKIN TUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13704) 
 

Vireille 12.9.2006 
 
Yliopiston rehtori on 26.9.2006 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2007 lukien 
opetus- ja tutkimushenkilökunnan arviointijärjestelmän vaativuustasoon 8 kuuluvan 
professorin viran, jonka ala on antiikin tutkimus. Virka on yliopiston yhteinen ja se 
sijoitetaan humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokselle. Tarkoituksena 
on täyttää professuuri määräaikaisena ajaksi 1.8.2007–31.7.2012 kutsumismenettelyä 
käyttäen. Määräaikaisuuden perusteena on antiikin tutkimuksen kehittämishanke. 

 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttölain (856/91) 5 §:n edellyttämä 
virantäyttöseloste on ollut tiedekuntaneuvoston esittelylistan 10/12.9.2006 liitteenä nro 
2. Rehtori on 3.10.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen 
tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 

 
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto esitti kokouksessaan 12.9.2006, että 
virkaan kutsuttaisiin teol. tri Taneli Kukkonen 1.8.2007–31.7.2012 väliseksi 
määräajaksi. 
 
Teol. tri Kukkonen on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen. 
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Virantäyttölain (856/91 ja 648/97) 10 §:n mukaan professorin virka voidaan täyttää 
kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan 
kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan 
nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 3.10.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Jaakko Hämeen-Anttilan (Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta) ja 
professori Reijo Työrinojan (Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta) antamaan 
lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan. 

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

 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 
tiistaina 12.12.2006 klo 15 alkaen luentosalissa A 103.  
 
Dekaani on 4.12.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt teol. tri Kukkosen 
opetusnäytteen aiheen Nygrenin ’kaksi rakkautta’ ja platonismin perintö. 
 

 ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen teol. tri Kukkosen opetusnäyte. 
 
 PÄÄTÖS: Kuultiin teol. tri Kukkosen opetusnäyte ja arvosteltiin se arvolauseella 

erinomainen. 
 
 
5. PUHEVIESTINNÄN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 (vakanssinro 10847) 

 
 Vireille 28.2.2006 

 
Viestintätieteiden laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
haettavaksi puheviestinnän professorin A28 määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 
1.8.2006–31.7.2010.  Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus (Sallinen).  

 
 Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden laitokselle. 
 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 14.3.2006 puheviestinnän professorin 
määräaikaisen virkasuhteen virantäyttösuunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti virkasuhteen haettavaksi. 

 
Puheviestinnän professorin määräaikaista virkasuhdetta haki 15.6.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Tarja Valkonen 

 
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. 
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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. 
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. 

   
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 29.8.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Kristine Fitchin (Iowan yliopisto) ja akatemiatutkija Maili Pörhölän (Suomen 
Akatemia) antamaan lausuntonsa hakija Tarja Valkosen kelpoisuudesta ja ansioista 
virkasuhteeseen. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. 
 
Virkasuhteen opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 16.1.2007 klo 14.15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Hakijalta pyydetään opetusnäytteen aihe 8.1.2007 mennessä. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika. 
3. Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteen esittämästään 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
   
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 

   
 
6. NYKYKULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13388) 
 
 Vireille 23.5.2006 
 
 Rehtori on 8.5.2000 tekemällään päätöksellä perustanut A28 palkkausluokkaan kuuluvan 

professorin viran, jonka ala on nykykulttuuri. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Viran 
edellinen haltija VTT Katarina Eskola irtisanoutui virasta 1.2.2005 lukien.  

 
 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 

julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2006 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 30.6.2006 päivätyllä 
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kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 Nykykulttuurin professorin virkaa hakivat 20.9.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
  
 FT Minna Eväsoja 
 FT Yrjö Heinonen 
 FT Anu Koivunen 
 FT Urpo Kovala 
 FT Joel Kuortti 
 FT Janne Kurki 
 FT Antti-Ville Kärjä 
 FT Susanna Paasonen 
 FT John Richardson 
 FT Terhi Utriainen 
 FT Erkki Vainikkala 
 FT Jarmo Valkola 

 
Virantäyttölain 8 §:n mukaan humanistinen tiedekunta valitsee viran täyttämistä varten 
vähintään kaksi asiantuntijaa.  
 
Virantäyttöasetuksen 12 §:n mukaan asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon 
hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin 
noudatettava tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille varataan tilaisuus 
esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä esitetyistä 
muista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 
(434/2003) 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn 
virantäytön myöhäisemmässä vaiheessa. 
 

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 24.10.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Mikko Lehtosen (Tampereen yliopisto), professori Helena Sederholmin 
(Taideteollinen korkeakoulu) ja professori Lars-Olof Åhlbergin (Uppsalan yliopisto) 
sekä varalle professori Beverley Skeggsin (Goldsmiths College, University of London) 
ja professori Johan Svedjedalin (Uppsalan yliopisto). Kokouksessaan 14.11.2006 
tiedekuntaneuvosto valitsi asiantuntijaksi professori Helmi Järviluoma-Mäkelän 
(Joensuun yliopisto). 

 
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 9.11.2006 mennessä. Määräaikaan mennessä hakijat Heinonen, 
Koivunen, Kuortti, Kärjä ja Richardson jättivät huomautuksensa virantäytön 
asiantuntijaehdokkaista. Hakijoiden huomautukset olivat tiedekuntaneuvoston 
kokouksen 13/14.11.2006 liitteenä nro 5.  
 
Professori Mikko Lehtonen on ilmoittanut luopuvansa asiantuntijan tehtävästä. 

   
 ESITYS: 1. Todettaneen professori Lehtosen luopuminen asiantuntijan tehtävästä. 
  2. Todettaneen, että nykykulttuurin professuurin virantäytön 

asiantuntijoiksi on valittu professorit Helena Sederholm, Lars-Olof 
Åhlberg ja Helmi Järviluoma-Mäkelä. 

    
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Todettiin. 



 7

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

 
Suomen kielen professorin virka A28 on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 
1.8.1935. 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 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 4.4.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Martin Ehala (Tallinnan yliopisto), Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus) ja Helena Sulkala (Oulun yliopisto) sekä varalle professorit Marja-Liisa 
Helasvuo (Turun yliopisto), Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto) ja Fred Karlsson 
(Helsingin yliopisto).  
 

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) 11 §:n mukaan virantäyttölain 8 §:ssä tarkoitettujen 
asiantuntijoiden on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden 
hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuus-
järjestykseen. Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu 
lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, 
vähintään kolmen hakijan osalta. 
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asiantuntija antaa perustellun lausunnon vain 
kelpoisina pitämistään hakijoista. 
  
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. 

 
 Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2.  
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  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston yhteydessä 
tiistaina 16.1.2007 klo 12.15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

  
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika. 
3. Päätettäneen kutsua opetusnäytettä pitämään asiantuntijoiden 

ehdokassijoille asettamat hakijat. 
4. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteen ehdottamastaan 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
  
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Esityksen mukainen. 
    3. Esityksen mukainen. 
    4. Esityksen mukainen. 
 
 
8. LATINAN KIELEN LEHTORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10589) 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

Latinan kielen lehtorin virka on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 20.1.1965. 
Virka on yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten 
laitokselle. Virka vapautuu 1.8.2007 lehtori Anne Helttulan jäädessä eläkkeelle. Kielten 
laitos esittää humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi.  
 
Virka kuuluu tiedekunnan ja kielten laitoksen virkasuunnitelmaan. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 3. 
 

ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. 

 2. Hyväksyttäneen liitteen nro 3 mukainen latinan kielen lehtorin viran 
virantäyttösuunnitelma. 

 3. Esitettäneen hallintovirastolle, että latinan kielen lehtorin virka 
julistetaan haettavaksi. 

  
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
    2. Esityksen mukainen. 
    3. Esityksen mukainen. 
 
 
9. TUTKIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (SOLKI)  
 (vakanssinro 13480) 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi tutkijan määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.1.2007–31.12.2009.  
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 Tutkija työskentelee Yleiset kielitutkinnot -järjestelmään liittyvissä tehtävissä. Yleiset 
kielitutkinnot on kansallinen kielitaidon arviointijärjestelmä, joka tarjoaa kielitaitotestejä 
kolmella testitasolla (perus-, keski- ja ylin taso) ja yhdeksässä kielessä (englanti, 
espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä). Kaikki testit sisältävät viisi 
osakoetta: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen, tekstin ymmärtäminen 
sekä rakenteet ja sanasto. Tutkijan tehtäviin kuuluvat Yleiset kielitutkinnot -testi-
järjestelmän testien tuottaminen ja arviointi, arvioija- ja laatijatiimien ohjaaminen sekä 
tutkinnon kehittämistyöhön, arvioijien ja laatijoiden kouluttamiseen liittyvät tehtävät. 
Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät syventävät 
opinnot englannin kielessä tai vaihtoehtoisesti saksan ja/tai venäjän kielessä. Lisäksi 
edellytetään perehtyneisyyttä kielitaidon arviointiin. Muiden testikielten opinnot tai 
kielitaito katsotaan eduksi.  

 
 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. 

 
Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
 
Tutkijan määräaikaista virkasuhdetta hakivat 17.11.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FM Karoliina Kekko 
FM Henna Tossavainen 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, että FM 
Henna Tossavainen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinro 
13480) ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. 
 
Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 4. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat.  

2. Nimitettäneen FM Henna Tossavainen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 13480) ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. 

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
    2. Esityksen mukainen. 
 
 
10. PROJEKTISIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (SOLKI) 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi projektisihteerin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.1.–
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31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen määräaikainen, Suomen 
Akatemian rahoittama tutkimushanke. 
 
Projektisihteerin tehtävänä on keskuksen Towards Future Literacy Pedagogies -
hankkeeseen liittyvät tutkimusta avustavat tehtävät. Tehtäviin kuuluu kyselyaineiston 
koodaukseen ja analyysiin liittyviä tehtäviä, laadullisten aineistojen keräämiseen, 
purkamiseen ja käsittelyyn liittyviä tehtäviä sekä hankkeeseen liittyviä 
tiedonhakutehtäviä. 

  
Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa ylempi korkeakoulututkinto 
soveltavassa kielitieteessä tai jossain kieliaineissa, kokemus aineistojen tallentamisesta 
ja käsittelystä sekä SPSS- ja Atlas-ti -ohjelmien käyttökokemus. Virkasuhteeseen 
edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen 
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.  

   
  Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 

 
Projektisihteerin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 24.11.2006 päättyneen määräajan 
kuluessa: 
FM Nadja Danileiko (hakemus peruutettu 4.12.2006) 
FM Carla-Rose Häkkinen 
Fil. yo Marica Jensen 
FM Karoliina Kekko 
FM Anna Keränen 
FM Teija Kyllönen 
FM Eeva Leinonen 
FM Riitta Liimatainen 
HuK Jaana Mursu 
FM Sari Nyman 
FM Mari Oksanen 
FM Ville Pekonen 
HuK Virpi Pietiläinen 
FM Maria Seilonen 
FM Tiina Shakib 
Musiikkipedagogi, AMK Leila Siitonen 
FM Paula Takala 
FM Sanna Toikkanen 
FM Miia Tuovinen 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, että FM 
Anna Keränen nimitettäisiin projektisihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.12.2007. 
 
Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 5. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat. 

2. Nimitettäneen FM Anna Keränen projektisihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. 

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
    2. Esityksen mukainen.    
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11. PhD BRIAN MAGNUSSONIN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 1.11.2005.   

 
PhD Brian Magnusson on jättänyt 27.10.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin taidehistorian, erityisesti Skandinavian ja Pohjois-Amerikan taiteen ja 
kulttuurin 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. 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut 
suomen ja ruotsin kielen taitoa.  
  
 

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 1.11.2005 taidehistorian, erityisesti 
Skandinavian ja Pohjois-Amerikan taiteen ja kulttuurin dosentuuria opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Byron J. 
Nordstromin (Gustavus Adolphus College, USA) ja professori Annika Waenerbergin 
antamaan lausuntonsa PhD Brian Magnussonin tieteellisestä pätevyydestä. 

 
Molemmat asiantuntijat katsoivat PhD Brian Magnussonin tieteellisesti päteväksi 
taidehistorian, erityisesti Skandinavian ja Pohjois-Amerikan taiteen ja kulttuurin 
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 
7.2.2006 PhD Brian Magnussonin tieteellisesti päteväksi taidehistorian, erityisesti 
Skandinavian ja Pohjois-Amerikan taiteen ja kulttuurin dosentuuriin. 

 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 17.11.2006. PhD Brian Magnussonin 
opetusnäytteen aihe oli Godenhjelm Revisited: A Finnish Altar-Painting in Its Nordic-
American Context. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että PhD Brian 
Magnussonin opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 6). 

  
 ESITYS:  1. Hyväksyttäneen opetusnäyte lautakunnan esityksen mukaisesti. 
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2. Todettaneen, että PhD Brian Magnussonilla on asetuksen (115/98) 8 §:n 
edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava 
kielitaito ja että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

 3. Nimitettäneen PhD Brian Magnusson taidehistorian, erityisesti 
Skandinavian ja Pohjois-Amerikan taiteen ja kulttuurin dosentiksi 
1.1.2007 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
    2. Esityksen mukainen. 
    3. Esityksen mukainen. 
 
  
12. VTT VESA VAREKSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

VTT Vesa Vares on jättänyt 7.12.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin aate- ja yhteiskuntahistorian 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.  

     
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena.  

  
 ESITYS:  1.  Todettaneen, että aate- ja yhteiskuntahistorian dosentuuri on opetuksen 

ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen.    
2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Toivo Nygård (Jyväskylän 

yliopisto) ja professori Timo Soikkanen (Turun yliopisto) antamaan 
lausuntonsa VTT Vesa Vareksen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
    2. Esityksen mukainen. 
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13. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (saksan kielen professorin virka) 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä nimitettäisiin saksan kielen professorin (vakanssinro 
11212) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 

 
  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 7. 
 
  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
14. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 

että FL Janne Haikari nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama historiatieteiden tutkijakoulu. 
että FM Jari Kaukua nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
huippuyksikköohjelmaan kuuluva Mielen historian tutkimushanke. 
että FM Eerika Koskinen nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulu. 
että FL Sofia Kotilainen nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama historiatieteiden tutkijakoulu. 
että FM Jenni Liikala nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/ 
Moraalisäätely ja institutionaalinen muutos 1880-luvun Suomessa. 
että FM Vili Lähteenmäki nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian huippuyksikköön kuuluva Mielen historian tutkimushanke. 
että FM Kirsi Ojala nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama 
historiatieteiden tutkijakoulu. 
että FL Tenho Pimiä nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Rauhan tultua 
jatkunut sota. Toisen maailmansodan jälkivaikutukset suomalaisessa yhteiskunnassa n. 
1944–2000.  
että FM Maare Valtonen nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen 
jatkokoulutus. 

     
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että FM Mikko Kajander nimitettäisiin tohtoriopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin 
17.11.2006 myöntämä määräraha. 
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että FM Hanna Kärkkäinen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Langnet-
tutkijakoulu. 
että FM Leila Kääntä nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Langnet-tutkijakoulu. 
että FM Sanna Mustonen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Langnet-
tutkijakoulu. 
että FM Terhi Paakkinen nimitettäisiin projektisihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen vaihtelun, 
kontaktien ja muutoksen huippututkimusyksikkö 2006–2011. 
että FM Tiina Virkkula nimitettäisiin projektisihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen vaihtelun, 
kontaktien ja muutoksen huippututkimusyksikkö 2006–2011. 

 
  Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 

että KM Milla-Maarit Kaitajärvi nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma. 
 
Humanistisen tiedekunnan kanslian hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, 
että HuK Satu Julin nimitettäisiin osastosihteerin (osa-aikainen 20h/v) määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.12.2006–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
humanistisen tiedekunnan palvelukeskukseen liittyvä hallintopalvelujen järjestäminen.   

 
  Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esitys on liitteenä nro 8.  
 
  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
15. MUSIIKKIKASVATUKSEN SIVUAINEOPETUS JOENSUUN YLIOPISTON 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA  
 

Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on pyytänyt järjestää Jyväskylän 
yliopiston opetussuunnitelman mukaiset musiikkikasvatuksen sivuaineopinnot (60 op), 
jotka antavat perusopetuksen kelpoisuuden musiikin aineenopettajana. Opetus tapahtuu 
pääosin Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa, jossa opiskelijat valmistuvat 
luokanopettajiksi. Muutamat saattavat myös hakea Jyväskylään musiikkikasvatuksen 
maisterikoulutukseen. Opetusryhmän koko on aluksi noin 6-8 opiskelijaa.  

 
 Musiikin laitos esittää hyväksyttäväksi kyseisen opetussuunnitelman (liite nro 9). 
 

Yhteistyöstä laaditaan lisäksi sopimus, jossa sovitaan käytännön hallinnollisista 
järjestelyistä, kuten esimerkiksi todistuksista ja valintayhteistyöstä.  

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelma liitteen mukaisesti. Suunnitelman 

voimassaoloaika on 1.1.2007 - 31.7.2008. 
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 PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen.    
 
 

16. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Torvelainen) 
 
  FL Päivi Torvelainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaksivuotiaiden lasten fonologisen kehityksen 
variaatio: puheen ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen 
tarkastelu. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
emeritusprofessori Antti Iivonen (Helsingin yliopisto) ja akatemiatutkija Sari Kunnari 
(Oulun yliopisto) Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Matti 
Leiwo. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
17. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Punkanen, Sihvonen) 

   
 MuT Ulla Hairo-Lax ja professori Tuomas Eerola esittävät, että FM Marko Punkasen 

musiikkiterapian lisensiaatintutkimus Musiikkiterapia osana huumekuntoutusta – 
Hoitoon kiinnittämisestä kokemusmaailman integroimiseen hyväksyttäisiin. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Jaakko Erkkilä. Tarkastajien lausunto 
on lähetetty FM Punkaselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 10.) 

  
 Professori Jaakko Erkkilä esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
 
 Dosentti Lauri Väkevä ja FT Pirkko Paananen esittävät, että FM Mika Sihvosen 

musiikkikasvatuksen lisensiaatintutkimus Interaktiivinen multimedia musiikin verkko-
opetuksessa – Kognitiiviset prosessit multimedia-avusteisen musiikin opiskelun 
malleissa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Jukka 
Louhivuori. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Sihvoselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
 Professori Jukka Louhivuori esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
  
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
 

18. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Punkanen, Sihvonen) 
 
 Tutkintoa ovat anoneet 
 
 Marko Heimo Tapani Punkanen 
 pääaine: musiikkiterapia 
  hyvä 
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 Mika Petteri Sihvonen 
 pääaine: musiikkikasvatus 
  hyvä 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 

 19. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Hujanen, Saarikallio) 
 
 FL Erkki Hujanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Lukijakunnan rajamailla. Sanomalehden muuttuvat merkitykset 
arjessa. Tiedekunta määräsi 14.11.2006 ennakkotarkastajiksi YT Heikki Heikkilän 
(Tampereen yliopisto) ja FT Jukka Holmbergin (Sanomalehtien liitto, Helsinki). 
Tarkastajien lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa (liitteet nro 13 ja 14). 

 
 FM Suvi Saarikallio on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Music as Mood Regulation in Adolescence. 
Tiedekunta määräsi 14.11.2006 ennakkotarkastajiksi professori Patrik N. Juslinin 
(Uppsalan yliopisto, Ruotsi) ja professori Richard Ashleyn (Northwesternin yliopisto, 
USA).  Tarkastajien lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa (liitteet nro 15 
ja 16). 

 
 PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 FM Saarikallion väittelylupa jätettiin pöydälle. 
 
 

 20. VÄITÖSTILAISUUS (Hujanen) 
 
 FL Erkki Hujanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Lukijakunnan rajamailla. Sanomalehden muuttuvat merkitykset 
arjessa. Väittelylupa myönnettiin 12.12.2006. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
27.1.2007 klo 12 Agoran auditorio 1. Vastaväittäjänä toimii YT Heikki Heikkilä 
(Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Raimo Salokangas. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 

21. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Lindberg, Takáts, Vardja) 
 
 FL Hanna Lindbergin taidehistorian väitöskirjan Vastakohtien IKEA. Ikean arvot ja 

mentaliteetti muuttuvassa ajassa ja ympäristössä hyväksyminen. FL Lindberg puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 1.12.2006. Vastaväittäjänä toimi dosentti Harri Kalha 
(Helsingin yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Lindbergille ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 17). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Annika Waenerberg toteaa lausunnossaan, että 

vastaväittäjä esitti aluksi väitöskirjan metodiikkaan kohdistuneita kriittisiä huomautuksia 
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siirtyen sitten keskustelemaan työn oivallusten herättämistä ajatuksista, johon väittelijä 
vastasi reippaasti. Niin kritiikistä kuin ansioistakin keskusteltiin yhteisymmärryksessä.  

 
 Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
 
 Maisteri József Takátsin hungarologian väitöskirjan Módszertani berek. Irások az 

irodalomtörténet-irásról. Metodinen uhrilehto. Kirjoituksia kirjallisuushistorioinnista. 
hyväksyminen. Maisteri Takáts puolusti julkisesti väitöskirjaansa 18.11.2006. 
Vastaväittäjänä toimi professori Márton Szilágyi (Budapestin ELTE-yliopisto, Unkari). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty maisteri Takátsille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 18). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että lectiossaan 

väittelijä kehitteli edelleen väitöstyössä esitettyjä ideoita, ja vastatessaan opponentin 
kysymyksiin hän osoitti erittäin vakuuttavaa asiantuntemusta.  

 
 Professori Tuomo Lahdelma esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
 FL Merike Vardjan kirjallisuuden väitöskirjan Tegelaskategooriad ja tegelase 

kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis ”Tundmatu sõdur”. Henkilökategoriat ja 
henkilökuvauksen keinot Väinö Linnan romaanissa Tuntematon sotilas hyväksyminen. 
FL Vardja puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.11.2006. Vastaväittäjänä toimi 
professori Kari Sallamaa (Oulun yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL 
Vardjalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Leena Kirstinä toteaa lausunnossaan, että vastaväittäjän 

johdolla käytiin mielenkiintoinen keskustelu, jonka aikana käsiteltiin väittelijän työn 
teoreettisia ratkaisuja lähtien fiktiivisen henkilön käsitteestä ja siihen liittyvistä 
teorioista. Väittelijä puolusti työtään ansiokkaasti. 

 
 Professori Leena Kirstinä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
  
22. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Lindberg, Takáts, Vardja) 
  

FL (väit.) Hanna Maria Lindberg, maisteri (väit.) Jozsef Takáts ja FL (väit.) Merike 
Vardja ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 

 
 PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 13. joulukuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


