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Asiantuntija:   professori Maisa Martin (asia 3) 
 
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 19.10.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin/varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN KESKUKSEN ASEMA 
 

Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan ja rehtorin välillä solmitussa 
tulossopimuksessa vuosiksi 2005–2006 sovittiin, että ”soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen aseman kehittämisestä osana tiedekuntaa laaditaan suunnitelma”. 
Suunnitelman laatimista varten asetettiin työryhmä kevätlukukaudeksi 2005, ja 
tiedekuntaneuvosto käsitteli työryhmän muistion 14.6.2005. Muistiossa käsitellään 
soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (Solki) toimintaa, tehtäviä, rahoitusta, 
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hallintoa, tutkimuslinjauksia ja valtakunnallista asemaa, jotka eivät ole sen jälkeen 
olennaisesti muuttuneet. Työryhmä tarkasteli tuolloin yhtenä vaihtoehtona sitä, että 
Solki liitettäisiin kielten laitokseen (KL). Työryhmä piti kuitenkin nykyisen 
hallinnollisen aseman säilyttämistä parempana vaihtoehtona.  

 
Tiedekunta esitti rakenteellisen kehittämisen suunnitelmassaan hallintovirastolle, että 
”tutkitaan mahdollisuutta liittää soveltavan kielentutkimuksen keskus erilliseksi 
tutkimusyksiköksi kielten laitokseen”. Yliopiston hallitus linjasi 16.8.2006 yliopiston 
tuottavuusohjelmassa vuosiksi 2007–2011, että ”soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen liittäminen humanistisen tiedekunnan kielten laitokseen selvitetään”. 
Yliopiston tuottavuusohjelmassa lainataan opetusministeriön muistiota Korkeakoulujen 
rakenteellisen kehittämisen periaatteet (8.3.2006), jonka mukaan ”korkeakoulujen 
sisäisessä rakenteellisessa ja toiminnallisessa kehittämisessä on tavoitteena suuremmat 
yksikkökoot, mikä tarkoittaa vähintään 5–10 professorin laitoskokoa”. 

 
Tässä tilanteessa dekaani Maarit Valo nimitti 28.8.2006 työryhmän, jonka tehtävä oli 
tarkastella erilaisia ratkaisuja Solkin ja KL:n yhdistämiseksi sekä mahdollisen 
yhdistämisen etuja ja haittoja. Työryhmään kutsuttiin kielten laitoksen johtaja Bertold 
Fuchs, Solkin johtaja Minna-Riitta Luukka, professori Hannele Dufva, amanuenssi Eija 
Heiniluoma, lehtori Jean-Michel Kalmbach, projektisuunnittelija Helen Niskanen, 
erikoistutkija Sari Pöyhönen, erikoistutkija Mirja Tarnanen sekä puheenjohtajana ja 
raportoijana professori Maisa Martin, joka on Solkin neuvottelukunnan puheenjohtaja. 
Työryhmä sai tehtäväkseen kuulla keskustelutilaisuuksissa kummankin laitoksen 
henkilökuntaa. Työryhmä sai toiminta-aikaa 18.10.2006 saakka.   
 
Työryhmän raportti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja kielten laitoksen 
mahdollisesta yhdistämisestä on liitteenä nro 1. 
 
ESITYS: Keskusteltaneen toimenpiteistä. 
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin.  

 
 
4. YHTEISÖVIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA 

 (vakanssinro 10123) 
 
 Vireille 8.2.2005. 

 
Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 31.12.1996 apulaisprofessorin 
virka, jonka ala on yhteisöviestintä.  Virka on sijoitettu viestintätieteiden laitokselle. 
Virka muutettiin yliopiston hallituksen päätöksellä 20.5.1998 professorin viraksi 
1.8.1998 lähtien. Virkaan nimitettiin 1.8.2001 lukien VTT Elisa Juholin-Laitinen. Hän 
irtisanoutui virasta 1.8.2004 alkaen. Viran alaa ei ole täsmennetty. Virka on muutettu 
rehtorin 13.4.2005 tekemällä päätöksellä palkkausluokkaan A28 kuuluvaksi professorin 
viraksi.  

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 yhteisöviestinnän professorin 
viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
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Yhteisöviestinnän professorin virkaa hakivat 18.7.2005 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Ph.D. Jochen Hoffmann 
FT Pertti Hurme 
VTT Nando Malmelin 
TkT Saku Mantere 
FT Kaja Tampere 
Ph.D. Marita Vos 

 
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) 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. 

 
Tiedekuntaneuvoston 8.2.2005 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan (virantäyttöseloste). 
 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 20.9.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori James Grunigin (University of Maryland), professori Claudia Mastin 
(Universität Hohenheim, Stuttgart) sekä professori Leif Åbergin (Helsingin yliopisto). 
Professori Claudia Mastin luovuttua asiantuntijatehtävästä, hänen tilalleen valittiin 
professori Inger Jensen (Roskilde universitet), joka suostui ottamaan tehtävän vastaan.  
 
Asiantuntijoiden, professori Grunigin ja professori Åbergin toimittamat lausunnot 
jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille esittelylistan 10/12.9.2006 liitteenä nro 1 ja 
professori Jensenin toimittama lausunto esittelylistan 11/3.10.2006 liitteenä nro 1.  

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

Kokouksessaan 12.9.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 3.10.2006. 
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Kaikki hakijat kutsuttiin opetusnäytetilaisuuteen 3.10.2006. Hakijat Hurme ja Vos 
ilmoittivat pitävänsä opetusnäytteen. 
 
Varadekaani hyväksyi päätöksellään 26.9.2006 heidän aiheensa: 
 
FT Pertti Hurme Viestintäteknologia organisaatiossa ja työyhteisössä 
Ph.D. Marita Vos Monitoring public perception of organisations 

 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 3.10.2006 hakijoiden Hurme ja Vos 
opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein:  

 
  FT Pertti Hurme hyvä  
  Ph.D. Marita Vos erinomainen 
 

Hakijoilla Hurme ja Vos voidaan katsoa olevan professorin virkaan vaadittava 
tieteellinen pätevyys, riittävä opetustaito sekä käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. Hakija Hurme täyttää myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen 
kielitaitovaatimukset. Hakija Vos voidaan asetuksen (463/1998) 18 §:n perusteella 
nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa. 
 

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 2. 

  
 Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 
 ESITYS:  1.  Todettaneen, että hakijoilla Hurme ja Vos on asetuksen (309/93) 

edellyttämä opetustaito. 
2. Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Hurme ja Vos kelpoisiksi 
virkaan. 
3. Asetettaneen yhteisöviestinnän professorin virkaan ensimmäiselle 
sijalle Ph.D. Marita Vos ja toiselle sijalle FT Pertti Hurme. 
4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että yhteisöviestinnän professorin 
virkaan (vakanssinro 10123) nimitettäisiin Ph.D. Marita Vos.  
5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 23.11.2006. 
  

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



 5

   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
   6.  Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Maarit Valo ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 
5. 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 oli VTT Katarina Eskola, joka irtisanoutui virasta 1.2.2005 lähtien.  

 
 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 
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 (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, 
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. 
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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 Mikko Lehtonen (Tampereen 

yliopisto), professori Helena Sederholm (Taideteollinen korkeakoulu) ja 
professori Lars-Olof Åhlberg (Uppsalan yliopisto) sekä varalle professori 
Beverley Skeggs (Goldsmiths College, University of London) ja professori 
Johan Svedjedal (Uppsalan yliopisto). 

  2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 9.11.2006 mennessä. 

  
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. ENGLANNIN KIELEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 
  Vireille 13.6.2006 

 
Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi professorin 
määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on englannin kieli, ajaksi 1.8.2007–31.12.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
13.6.2006 virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
 
Englannin kielen professorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 18.10.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FT Päivi Pahta 
FT Anne Pitkänen-Huhta 
FT Greg Watson 
 

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, 
viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
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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. Todettaneen virkasuhteen hakijat. 
   2. Valittaneen asiantuntijoiksi emeritusprofessori Håkan Ringbom (Åbo 

Akademi) ja professori Anna Mauranen (Helsingin yliopisto). 
 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Esityksen mukainen. 
   3. Kirjattiin tiedoksi, että lehtori Anne Pitkänen-Huhta ja tutkija Ari Huhta 

eivät osallistuneet asian käsittelyyn. 
 
 
7. NYKYKULTTUURIN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 13658) 
 
  Vireille 29.8.2006 
 

Rehtori on 10.12.2004 tekemällään päätöksellä perustanut 1.1.2005 alkaen 
nykykulttuurin yliassistentin viran (A22). Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen kuuluvaan 
nykykulttuurin tutkimuskeskukseen ja nykykulttuurin tutkimuksen oppiaineeseen. 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi 1.1.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto 
hyväksyi kokouksessaan 29.8.2006 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 

  Nykykulttuurin yliassistentin virkaa hakivat 2.10.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
  FM Anna Helle 
  TaM Anne Keskitalo 
  FT Urpo Kovala 
  FT Antti-Ville Kärjä 
  FT Jaana Parviainen 
  YTT Kirsi Pohjola 
  YTM, FM Tuija Saresma 
 
  FT Joel Kuortin hakemus saapui määräajan jälkeen.  
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 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 tehtäväalaan. 
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Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt 
tehtäväalaan.  

 
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) 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. 

 
Viran opetusnäytetilaisuudet järjestettiin 13.10.2006 ja 16.10.2006. Laitoksen johtajan 
esityksen perusteella opetusnäytettä kutsuttiin pitämään kaikki hakijat. 
 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet seuraavin arvolausein: 

   
  FM Anna Helle hyvä 
  TaM Anne Keskitalo hyväksytty 
  FT Urpo Kovala erinomainen 
  FT Antti-Ville Kärjä hyvä 
  FT Jaana Parviainen hyvä 
  YTT Kirsi Pohjola hyvä 
  YTM, FM Tuija Saresma erinomainen 

 
Opetusnäytetilaisuuksien pöytäkirjat ovat oheisena (liitteet nro 3 ja 4). 
 
Laitoksen johtaja Hanna Pirisen esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat 
liitteenä nro 5. 
 

  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 
2. Todettaneen, että hakijat Helle, Kovala, Kärjä, Parviainen, Pohjola ja 
Saresma täyttävät viran muodolliset kelpoisuusehdot. Todettaneen, että 
hakija Keskitalo ei täytä kelpoisuusehtoja opetustaidon osalta. 
3. Nimitettäneen FT Urpo Kovala nykykulttuurin yliassistentin virkaan 
1.1.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. 
 

  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
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8. SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA-
SUHDE 

 
 Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se 

julistaisi haettavaksi lehtorin määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on suomalainen 
viittomakieli, ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen laajennushanke. 
Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 

 
 Suomalaisen viittomakielen lehtorin määräaikaista virkasuhdetta haki 18.10.2006 

päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 FL Tommi Jantunen 
 

 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(309/93) 3 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:   

 1) edistää alansa opetusta; 2) ohjata opiskelijoiden opintoja; 3) toimittaa hänelle kuuluvat 
kuulustelut; 4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista; 5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut 
hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät; 6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa 
määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen. 

   
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/93, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan erityisinä 
kelpoisuusvaatimuksina soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai 
soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. 
Kielten lehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin (1083/95, 
4§). 

 
Kelpoisuusasetuksen 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan 
yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky 
ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n ja kielitaitolain (424/2003) 17 §:n 2 
momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin 
kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun kielitutkintoasetuksen (481/2003) 
mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on kielitutkintoasetuksen 
(481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky 
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä 
määrätyllä tavalla. Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, 
voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen 
taitoa. 

 
Kielten laitos esittää, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 
 

 ESITYS: 1.  Todettaneen virkasuhteen hakija. 
2.  Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 
 

 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
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  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
9. FT JAAKKO SUOMISEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 2.5.2006.   

 
FT Jaakko Suominen on jättänyt 19.4.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin digitaalisen kulttuurin, erityisesti teknologian kulttuurihistorian 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. 
  

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 2.5.2006 digitaalisen kulttuurin, erityisesti 
teknologian kulttuurihistorian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Marja Vehviläisen (Tampereen 
yliopisto) ja tutkimusprofessori Mika Pantzarin (Kuluttajatutkimuskeskus) antamaan 
lausuntonsa FT Jaakko Suomisen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Jaakko Suomisen tieteellisesti päteväksi 
digitaalisen kulttuurin, erityisesti teknologian kulttuurihistorian dosentuuriin. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 3.10.2006 
FT Jaakko Suomisen tieteellisesti päteväksi digitaalisen kulttuurin, erityisesti 
teknologian kulttuurihistorian dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin maanantaina 16.10.2006. FT Jaakko 
Suomisen opetusnäytteen aihe oli Onko digitaalisuudella historiaa? Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Jaakko Suomisen opetusnäyte hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyvä (liite nro 6). 
      
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen opetusnäyte lautakunnan esityksen mukaisesti. 
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2. Todettaneen, että FT Jaakko Suomisella on asetuksen (115/98) 8 §:n 
edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava 
kielitaito ja että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 
3. Nimitettäneen FT Jaakko Suominen digitaalisen kulttuurin, erityisesti 
teknologian kulttuurihistorian dosentuuriin 1.11.2006 alkaen. 
  

 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että MA, Master of Letters Donald Adamson nimitettäisiin englannin kielen lehtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (80 %) ajaksi 1.1.–31.7.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen 
laajennushanke (vieraiden kielten aineenopettajankoulutuksen laajennusohjelma). 

    
   Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 7. 
 
   Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 8. 

 
ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että MA, Master of Letters Donald 

Adamson nimitettäisiin englannin kielen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2007. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

11. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että viittomakielen tulkki Minttu Laine nimitettäisiin kielten laitoksen tulkin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen viittomakielen 
maisteriohjelma. 
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 9. 

 
 ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
12. LAUSUNTO LAPSET, NUORET JA KASVAMISEN YMPÄRISTÖT -OSAAMIS-

KESKITTYMÄN KEHITTÄMISOHJELMASTA 2007–2009 
 

Rehtori asetti 16.6.2006 työryhmän Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt -osaamis-
keskittymän kehittämiseksi Jyväskylän yliopistoon. Työryhmän jäseneksi nimitettiin 
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professori Leena Alanen (pj.), professori Pauline von Bonsdorff, dekaani Lasse Kannas, 
lehtori Marjo Kuronen, professori Heikki Lyytinen ja dekaani Helena Rasku-Puttonen. 
Sihteeriksi kutsuttiin erikoistutkija Anna Rönkä. 
 
Työryhmän tuli kartoittaa alueen osaaminen Jyväskylän yliopistossa ja suunnitella 
osaamisen verkostoituminen toimivia yhteistyörakenteita varten. Kartoittaminen 
toteutettiin verkkokyselyllä. Kehittämisohjelmassa erityinen paino tuli kohdistaa 
lapsitutkimukseen ja ohjelman tuli sisältää hanke-esitys lapsuuden tutkimuksen 
valtakunnallisen tutkijaverkoston perustamisesta ja verkoston koordinoinnin 
sijoittamisesta Jyväskylän yliopistoon. Verkostointihanketta on tarkoitus toteuttaa 
yhteistyössä Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) kanssa. 
 
Tämä kehittämisohjelma sisältää keskeiset lähtökohdat ja tavoitteet Lapset, nuoret ja 
kasvamisen ympäristöt -osaamiskeskittymää koskevan hanke-esityksen laatimiseksi 
OPM:n kanssa käytäviä tulossopimusneuvotteluja varten vuosille 2008–2011. 

 
  Työryhmän mietintö on liitteenä nro 10. 
 

Lausuntoluonnos on liitteenä nro 11. 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen lausunto. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

13. TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN VALINTAPERUSTEET 2007  
   
 Hallintojohtosäännön mukaan tiedekunta ”päättää yksityiskohtaisista valintaperusteista”. 

Oheisena on esitys tutkinto-opiskelijoiden valintaperusteista vuodelle 2007 (liite nro 
12). Esitys sisältää hakuajat, valintakriteerit, valintakokeiden tiedot sekä kiintiöt. 
Kiintiöistä päättää lopullisesti yliopiston hallitus. 

 
 Esitystä täydennetään kokouksessa.  
 
 ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  
     
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin tarkennuksin. 
 
 
14. MUSIIKKIKASVATUKSEN SIVUAINEOPETUS TURUN JA JOENSUUN 

YLIOPISTOISSA 
 

Turun ja Joensuun yliopistojen kasvatustieteelliset tiedekunnat ovat pyytäneet lupaa 
järjestää musiikkikasvatuksessa aineenopettajakelpoisuuden antavat sivuaineopinnot 
Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien 
mukaisesti. 
 
Musiikin laitosneuvosto on 4.10.2006 periaatteessa hyväksynyt esitykset, mutta 
lopullista opetussuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty laitosneuvostossa, vaan sen 
suunnittelu jatkuu. 
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ESITYS: Todettaneen. 
 
PÄÄTÖS: Todettiin. 

 
 
15. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Mikkola) 
 
  FL Leena Mikkola on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tuen merkitykset potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Elina Eriksson 
(Turun yliopisto) ja professori Tarja Suominen (Kuopion yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut dosentti, akatemiatutkija Maili Pörhölä. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
16.  LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Haikari, Hämäläinen, Knaapila) 

   
 FD György Nováky (Uppsalan yliopisto, Ruotsi) ja dosentti Jari Eilola esittävät, että FM 

Janne Haikarin Suomen historian lisensiaatintutkimus Kreivin aikaan, kreivin valtaan. 
Vallankäytön arki satakuntalaisessa maaseutuyhteisössä 1651–1657 hyväksyttäisiin. 

 Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen. Tarkastajien lausunto 
on lähetetty FM Haikarille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 13). 

 
 Professori Petri Karonen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 Professori Karita Mård-Miettinen ja dosentti Sauli Takala esittävät, että FM Jarmo 

Hämäläisen soveltavan kielitieteen lisensiaatintutkimus Kokkolan kielikylvyn 
vaikuttavuuden arviointia peruskoulun päättövaiheessa ja sen jälkeen: oppilaiden 
kognitiivinen minäkuva ja oppimiseen liittyvät uskomukset ja kokemukset 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut KT Sirkka Laihiala-Kankainen. 
Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Hämäläiselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 14). 

 
 Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyväksytty. 
 
 Professori Kari Sallamaa (Oulun yliopisto) ja professori Tuomo Lahdelma esittävät, että 

FM Esko Knaapilan kirjallisuuden lisensiaatintutkimus Ironinen akanvirta. Kiistämisen 
kulttuuri alistetun kansan ja poikkeusyksilöiden vastareaktiona sekä epäilyn estetiikan 
aineksena Pentti Haanpään tekstimaailmassa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Leena Kirstinä. Tarkastajien lausunto on lähetetty 
FM Knaapilalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15). 

 
 Professori Leena Kirstinä esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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17. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Haikari, Hämäläinen, Knaapila) 
 
 Tutkintoa ovat anoneet 
 
 Janne Tapani Haikari 
 pääaine: Suomen historia 
  hyvä 
 
 Jarmo Hämäläinen 
 pääaine: soveltava kielitiede 
  hyväksytty 
  
 Esko Ilmari Knaapila 
 pääaine: kirjallisuus 
  hyvä 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

 18. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Takács, Tuokko) 
 
 Maisteri József Takács on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Módszertani berek. Irások az irodalomtörténet- 
 irásról. Metodinen uhrilehto. Kirjoituksia kirjallisuushistorioinnista. Tiedekunta määräsi 

29.8.2006 ennakkotarkastajiksi apulaisprofessori Márton Szilágyin (Budapestin ELTE-
yliopisto, Unkari) ja professori Pál Derékyn (Wienin yliopisto, Itävalta). Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty maisteri Takácsille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 16 ja 17). 

 
 FM Eeva Tuokko on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Mille tasolle perusopetuksen englannin 
opiskelussa päästään? Perusopetuksen päättövaiheen kansallisen arvioinnin 1999 eri 
taitotasoihin verrannetut tulokset. Tiedekunta määräsi 23.5.2006 ennakkotarkastajiksi 
dosentti Heini-Marja Järvisen (Turun yliopisto) ja FT Taina Juurakko-Paavolan 
(Hämeen ammattikorkeakoulu). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Tuokolle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 18 ja 19). 

 
 PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 

 19. VÄITÖSTILAISUUS (Knuuttila, Takács) 
 
 FL Maarit Knuuttila on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kansanomainen keittämisen taito. Väittelylupa myönnettiin 
29.8.2006. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 9.12.2006 klo 12 Vanhassa juhlasalissa 
S212. Vastaväittäjänä toimii professori Kaija Heikkinen (Joensuun yliopisto) ja 
kustoksena professori Pirjo Korkiakangas. 

 
 Maisteri József Takács on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Módszertani berek. Irások az irodalomtörténet- 
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 irásról. Metodinen uhrilehto. Kirjoituksia kirjallisuushistorioinnista. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.10.2006. Väitöstilaisuus pidetään 
lauantaina 18.11.2006 klo 12 salissa H 320. Vastaväittäjänä toimii professori Márton 
Szilágyi (Budapestin ELTE-yliopisto, Unkari) ja kustoksena professori Tuomo 
Lahdelma. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

20.    VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Hänninen, Jämsänen, Koskimäki) 
 
 FL Kirsi Hännisen etnologian väitöskirjan Visiosta toimintaan. Museoiden 

ympäristökasvatus sosiokulttuurisena jatkumona, säätelymekanismina ja innovatiivisena 
viestintänä hyväksyminen. FL Hänninen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 9.9.2006. 
Vastaväittäjinä toimivat dosentti Helena Ruotsala (Turun yliopisto) ja dosentti Solveig 
Sjöberg-Pietarinen. Vastaväittäjien lausunto on lähetetty FL Hänniselle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 20). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Pirjo Korkiakangas toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuus sujui asianmukaisesti ja vakiintuneita akateemisia traditioita noudattaen. 
Vastaväittäjät olivat perehtyneet väitöskirjaan huolellisesti ja väittelijä vastasi heidän 
kysymyksiinsä varsin perusteellisesti ja erittäin hyvää asiantuntemusta osoittaen. 

 
 Professori Pirjo Korkiakangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 FL Auli Jämsäsen taidehistorian väitöskirjan Matrikkelitaiteilijaksi valikoituminen. 

Suomen Kuvaamataiteilijat -hakuteoksen (1943) kriteerit hyväksyminen. FL Jämsänen 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 30.9.2006. Vastaväittäjänä toimi emeritaprofessori 
Eeva Maija Viljo. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Jämsäselle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 21). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Annika Waenerberg toteaa lausunnossaan, että 

vastaväittäjä hoiti tehtävänsä esittäen ekonomisesti muotoiltuja ja tarkkaan suunnattuja 
kysymyksiä ennen kaikkea tutkimuksen metodologisesta taustasta. Väittelijän vastaukset 
osoittivat, että hän oli harkinnut metodologista rajaustaan varsin perusteellisesti ja pystyi 
siten muotoilemaan vastauksensa erityisen viimeistellysti.  

 
 Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
 
 FL Jouni Koskimäen musiikkitieteen väitöskirjan Happiness is… a Good Transcription. 

Reconsidering the Beatles Sheet Music Publications hyväksyminen. FL Koskimäki 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 23.9.2006. Vastaväittäjänä toimi dosentti Hannu Saha 
(Tampereen yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Koskimäelle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 22). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Tuomas Eerola toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 

sujui perinteitä kunnioittaen. Väittelyn taso oli korkea, vastaväittäjä oli erittäin hyvin 
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työhön perehtynyt ja monia keskeisiä argumentteja havainnollistettiin osuvasti 
musiikkiesimerkkien avulla. 

 
 Professori Tuomas Eerola esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

  
  
21. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Hänninen, Jämsänen, Koskimäki) 
  

FL (väit.) Kirsi Hannele Hänninen, FL (väit.) Auli Birgitta Jämsänen ja FL (väit.) Jouni 
Antti Juhani Koskimäki ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin 
tutkinto. 

 
 PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
 
 
 
Jyväskylässä 25. lokakuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
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