
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 9/2006 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous: Tiistaina 29.8.2006 klo 14  
 Lyhty 
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo 1 - 20 1 - 20  
Varadekaani Heikki Hanka 1 - 20 1 - 20  
Varadekaani Minna-Riitta Luukka 1 - 20 1 - 20  
Professori Veikko Muittari  1 - 20 1 - 20  
Professori Arja Piirainen-Marsh Ilmari Vesterinen 1 - 20 1 - 20  
Professori Jaakko Erkkilä 1 - 20 1 - 20  
Professori Petri Karonen 1 - 20 1 - 20 
Professori Liisa Salo-Lee Pauline von Bonsdorff 1 - 20 1 - 20 
Professori Jari Ojala 1 - 20 1 - 9, 11 - 20  
Lehtori Erja Kosonen  1 - 20 1 - 20  
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1 - 20 1 - 20  
Lehtori Bertold Fuchs 1 - 20 1 - 20  
Tutkija Ari Huhta  1 - 20 1 - 16, 18 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi 1 - 20 1 - 13, 16, 18 
Opiskelija Suvi Linjamaa    -      - 
Opiskelija Jaana Marin 1 - 20 1 - 13, 16, 18  
Opiskelija Toni Peltonen     -    -  
Opiskelija Tuure Puurunen 1 - 20 1 - 13, 16, 18  
  
   
   
  
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–10) 
  opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 11–20)   
Pöytäkirjanpitäjä:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–20)  
    
  
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 24.8.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin/varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. SAKSAN KIELEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 11212) 
 
 Vireille 22.3.2005. 

 
Jyväskylän yliopistoon on perustettu 1.8.1998 alkaen germaanisen filologian 
apulaisprofessorin virka, jonka erikoisalaksi määriteltiin saksankielinen kirjallisuus ja 
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kulttuuri. Yliopiston hallitus muutti viran päätöksellään 20.5.1998 professorin viraksi 
1.8.1998 lukien. Yliopiston hallitus nimitti viran edellisen haltijan professori Ulrich 
Breuerin virkaan 1.10.2000 lähtien. Professori Breuer irtisanoutui 1.1.2005 lähtien. 

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

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

    
 Saksan kielen professorin virkaa hakivat 15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
Dr. Phil. Kim Haataja 
Dr. Phil. Hartmut Lenk 
Dr. Phil. Michael M. Nickl 
FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä 
FT Sabine Ylönen  

 
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 22.3.2005 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 11.10.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Martine Dalmas’n (Université Paris IV, Sorbonne), professori Christopher 
Hallin (Joensuun yliopisto) ja professori Oskar Putzerin (Innsbruckin yliopisto). 
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 6/2.5.2006 liitteenä nro 3. 

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

Kokouksessaan 2.5.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 23.5.2006 klo 12.15 
alkaen luentosalissa C 3 ja kutsui hakijat Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen 
pitämään opetusnäytettä. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 23.5.2006 hakijoiden Haataja, Lenk, 
Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 

 Dr. Phil. Kim Haataja   hyvä  
 Dr. Phil. Hartmut Lenk  hyvä  
 FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä  hyvä 
 FT Sabine Ylönen   hyvä 
 

Hakijoilla Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen voidaan katsoa olevan professorin virkaan 
vaadittava tieteellinen pätevyys ja hakijoilla Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen 
riittävä opetustaito. Suomalaiset hakijat Haataja ja Pakkanen-Kilpiä täyttävät myös 
edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. Hakijat Lenk ja Ylönen 
voidaan asetuksen (463/1998) 18 §:n perusteella nimittää virkaan. 

 
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). 

 
Kokouksessaan 13.6.2006 tiedekuntaneuvosto jätti asian hallintopäällikkö Matti 
Myllykosken pyynnöstä pöydälle. 

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

 
 ESITYS:  1. Todettaneen, että hakijoilla Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen on 

asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito. 
    2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 

muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja 
Ylönen kelpoisiksi virkaan. 

    3. Asetettaneen saksan kielen professorin virkaan ensimmäiselle sijalle FT 
Kirsi Pakkanen-Kilpiä, toiselle ehdokassijalle Dr. Phil. Hartmut Lenk ja 
kolmannelle ehdokassijalle FT Sabine Ylönen. 
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    4.  Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että saksan kielen professorin 
virkaan (vakanssinro 11212) nimitettäisiin FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä. 

    5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 28.9.2006. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
  5. Esityksen mukainen. 
 
 
4. JOURNALISTIIKAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10125) 

 
 Vireille 28.2.2006 

 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen on esittänyt humanistiselle 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi journalistiikan professorin A28 viran. 
Edellinen viranhaltija YTT Heikki Luostarinen nimitettiin 1.8.2005 alkaen vastaavaan 
virkaan Tampereen yliopistossa. 

 
 Virka on sijoitettu humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden laitokselle. 
 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 14.3.2006 journalistiikan professorin viran 
virantäyttöselosteen. Rehtori on 3.5.2006 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
 Journalistiikan professorin virkaa hakivat 19.6.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
 YTT Ari Heinonen 
 FT Jaana Hujanen 
 FT Tapani Huovila 
 YTT Erkki Karvonen 
 Ph.D. Epp Lauk 
 YTT Jukka Pietiläinen 
 YTT Seija Ridell 
 FT Turo Uskali  

  
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. 
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Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää huomautuksensa 
asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista seikoista. 
  
13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen 
lausunnon. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto. 
Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla 
kolmea kuukautta pitempi. 
   
14 §:n mukaan asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja 
muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 

   
 ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
  2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Lars-Åke Engblom (Högskolan i 

Jönköping), professori Cees Hamelink (Amsterdamin yliopisto), professori 
Ullamaija Kivikuru (Helsingin yliopisto) ja dosentti Terhi Rantanen 
(London School of Economics) sekä varalle professori Klaus Schönbach 
(Amsterdamin yliopisto) ja professori Eli Skogerbø (Oslon yliopisto). 

  3. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 20.9.2006 mennessä.  

  
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
5. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13606) 
 
 Vireille 11.10.2005. 

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi täytettäväksi soveltavan kielentutkimuksen professorin viran A28 ajaksi 
1.1.2007–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on asiantuntijuuden vaihtuva tarve 
soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kolmen vakiintuneen tutkimuksen 
painopistealueen kesken. 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 1.1.2004 lukien professorin 
virka, jonka ala on soveltava kielitiede. Virka on sijoitettu soveltavan kielentutkimuksen 
keskukseen. Humanistisen tiedekunnan virkasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on 
sovittu, että soveltavan kielitieteen professorin viran nimi muutetaan soveltavan 
kielentutkimuksen professorin viraksi.  

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on Jyväskylän yliopiston humanistiseen 
tiedekuntaan kuuluva tutkimuslaitos, jolla on valtakunnallisia tehtäviä. Keskus on 
erikoistunut kielenopetuksen ja -oppimisen tutkimukseen ja on maassamme ainoa alan 
tutkimuslaitos. Tutkimuksen painopistealueita ovat erilaiset monimediaiset ja 
monikulttuuriset oppimisympäristöt, kielitaidon arviointi, sekä kielipolitiikka ja -
suunnittelu. Kielenopetusta ja -oppimista tarkastellaan sekä äidinkielen että vieraiden 
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kielten kannalta. Tutkimusaluetta yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena ja 
vuorovaikutuksellisena ilmiönä sekä monitieteinen näkökulma tutkimusongelmiin.  
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2005 soveltavan kielentutkimuksen 
professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 29.3.2006 päivätyllä kirjeellään 
hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaa hakivat 19.6.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
FT Riikka Alanen 
FT Hannele Dufva 
FT Tarja Nikula 
FT Ulla Richardson 
Ph.D. Eija Ventola 

 
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. 
  
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 viran hakijat. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Fred Karlsson (Helsingin 
yliopisto), professori Claire Kramsch (University of California, Berkeley) 
ja professori Leo van Lier (Monterey Institute of International Studies, 
Kalifornia) sekä varalle emeritusprofessori Håkan Ringbom (Åbo 
Akademi), professori Juliane House (Hampurin yliopisto) ja professori 
Christopher Candlin (Macquarien yliopisto, Australia). 
3. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 20.9.2006 mennessä.  
  

 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
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6. 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. 
 
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. 

   
 ESITYS: 1. Todettaneen viran hakija. 
  2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Kristine Fitch (Iowan yliopisto) 

ja akatemiatutkija Maili Pörhölä (Suomen Akatemia). 
  3. Varattaneen hakijalle tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-

ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 13.9.2006 mennessä. 
  
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
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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 on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että 
virka julistettaisiin haettavaksi 1.1.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 2. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
 ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 2 mukainen nykykulttuurin yliassistentin 

viran virantäyttösuunnitelma. 
   2. Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi viran haettavaksi.  
 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
8. FT YRJÖ HEINOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 28.2.2006 

 
FT Yrjö Heinonen on jättänyt 2.3.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin nykykulttuurin, erityisesti kulttuurisen musiikintutkimuksen 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. 
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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 14.3.2006 nykykulttuurin, erityisesti 
kulttuurisen musiikintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Helmi Järviluoman (Joensuun 
yliopisto) ja professori Vesa Kurkelan (Sibelius-Akatemia) antamaan lausuntonsa FT 
Yrjö Heinosen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 3). Molemmat 
asiantuntijat katsovat FT Yrjö Heinosen tieteellisesti päteväksi nykykulttuurin, erityisesti 
kulttuurisen musiikintutkimuksen dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi keskiviikkona 6.9.2006 klo 
10.15 salissa JT 120. FT Yrjö Heinonen esittää opetusnäytteensä aiheeksi Kriittinen 
diskurssianalyysi musiikin tutkimuksessa. 

 
 ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
  3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Erkki 

Vainikkala, pj., professori Leena Kirstinä, professori Raine Koskimaa, 
yliassistentti Urpo Kovala, tutkija Irma Hirsjärvi, lehtori Terhi Skaniakos ja 
amanuenssi Tellervo Helin, siht. 

  
 PÄÄTÖS: 1.  Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Luukka, 

Muittari, Vesterinen, Erkkilä, Karonen, von Bonsdorff, Ojala ja Valo 
katsoivat FT Heinosen tieteellisesti päteväksi. 

  2.  Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
9. FT INKERI VEHMAS-LEHDON HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 29.8.2006 
 

FT Inkeri Vehmas-Lehto on jättänyt 19.6.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin venäjän kielen, erityisesti kääntämisen ja terminologian tutkimuksen 
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.  
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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. 

 
Kielten laitos pitää venäjän kielen, erityisesti kääntämisen ja terminologian tutkimuksen 
dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
 
FT Vehmas-Lehto on antanut opetusnäytteen 14.3.2006 aiheesta Käännöksen 
koherenssi kadoksissa? Tiedekuntaneuvosto hyväksyi opetusnäytteen arvosanalla hyvä. 
 
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 4.4.2006 FT Inkeri Vehmas-Lehdon 
kelpoiseksi professorin virkaan. Kysymyksessä oli tuolloin venäjän kielen ja kulttuurin 
professuuri. FT Vehmas-Lehto asetettiin tuolloin ehdollepanossa toiselle ehdokassijalle. 
 
Esitetään, että venäjän kielen, erityisesti kääntämisen ja terminologian tutkimuksen 
dosentuurin täytössä käytettäisiin edellä mainitun virantäytön asiantuntijoiden antamia 
lausuntoja. Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 3/28.2.2006 liitteenä nro 2. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen, että venäjän kielen, erityisesti kääntämisen ja 

terminologian tutkimuksen dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellinen. 

 2. Todettaneen, että FT Inkeri Vehmas-Lehto täyttää kaikki dosentilta 
edellytettävät kelpoisuusehdot. 

 3.  Nimitettäneen FT Inkeri Vehmas-Lehto venäjän kielen, erityisesti 
kääntämisen ja terminologian tutkimuksen dosentiksi 1.9.2006 alkaen. 

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

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

että FT Jari Ojalalle myönnettäisiin virkavapaus Suomen historian yliassistentin virasta 
(vakanssinro 11153) ajaksi 1.8.2006–31.7.2008. Virkavapauden perusteena on 
nimittäminen historian professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ko. ajaksi 
(yliopiston hallituksen päätös 14.6.2006).  
että FM Jouni Hyvönen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.10.2006–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa. 
 
ESITYS: Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti. 



 11

 
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 2. Kirjattiin tiedoksi, että FT Jari Ojala ei osallistunut asian käsittelyyn. 

 
 
11. OPISKELIJAVALINTAA KOSKEVIA OIKAISUPYYNTÖJÄ  
 

Kielteistä valintapäätöstä koskevan hallintojohtosäännön 50 §:n mukaisen 
oikaisupyynnön ovat määräaikaan mennessä tehneet: 
 
 
 Karjalainen, Päivi (maisteriopintoihin haku, taidekasvatus) 
 Lahtinen, Emmi (avoimen väylän haku, yhteisöviestintä) 
  Marjamäki, Sami (päävalinta, englanti) 
 Matikainen, Mirka (päävalinta, historia) 
 Viitasaari, Matti (päävalinta, historia) 
 
Oikaisupyynnöt ovat oheisena (liite nro 4). 

 
 Esittelymuistio ja laitoksilta pyydetyt vastineet ovat oheisena (liite nro 5). 

 
 ESITYS:  Päätettäneen, että oikaisupyynnöt eivät anna aihetta muuttaa tehtyjä 

valintapäätöksiä. Päätöksen yhteydessä asianomaisille ilmoitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
12. LAUSUNTO TUTKIJANURATYÖRYHMÄN RAPORTISTA 
 

Hallintovirasto on pyytänyt dekaaneilta 1.9. mennessä lausuntoa Tutkijanuratyöryhmän 
loppuraportista (OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:13). Raportti on 
luettavissa OPM:n sivulla http://www.minedu.fi/julkaisut/tiede/2006/trl13/trl13.pdf. 
Esittelijällä on nähtävänä yksi tulostettu kappale.  
 
Lausuntoehdotus on oheisena (liite nro 6). 
 
ESITYS: Annettaneen liitteen mukainen lausunto.  
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 
  

13. KIELTEN OPETTAJIEN PÄTEVÖITTÄMISKOULUTUS 
 

Kielten laitos esittää lisäryhmää valittavaksi kielten opettajien pätevöittämis-
koulutukseen, joka alkaisi kevätlukukaudella 2007. Koulutus toteutetaan erillisellä 
opettajien lisäkoulutusmäärärahalla. Koulutus on joko tutkintoon johtavaa tai siinä 
suoritetaan vain pedagogiset opinnot. Edellisen osalta tarvitaan humanistisen 
tiedekunnan päätös valintaperusteista. Valintamenettely ja ohjelman kuvaus ovat 
oheisena (liite nro 7). 
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ESITYS:  Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
14. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Jaatinen, Leinonen, Pehkonen, 

Ruuska) 
 

Professori Päivi Pietilä ja professori Hannele Dufva esittävät, että FM Aino Jaatisen 
soveltavan kielitieteen lisensiaatintutkimus Teaching English to Elderly Learners. 
Authentic Interaction at ”The Golden Memories Hotel” hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Kari Sajavaara. Tarkastajien lausunto on 
lähetetty FM Jaatiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8).  
 
Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
 

 
Dr. Phil. Juhana Aunesluoma ja PhD Markku Ruotsila esittävät, että FM Jukka Leinosen 
yleisen historian lisensiaatintutkimus Kylmän sodan synty reaalipoliittisena ilmiönä. 
James F. Byrnes suurvaltapolitiikan pelikentällä Jaltasta Stuttgartiin 1945 - 1946 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut FT Kalevi Ahonen. Tarkastajien 
lausunnot on lähetty FM Leinoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 9 ja 10).  
 
Professori Seppo Zetterberg esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 

 
 

Professori Jussi Kotkavirta ja FT Jukka Jouhki esittävät, että FM Erkka Pehkosen 
kulttuuriantropologian lisensiaatintutkimus Kriittinen dialogi ja ymmärrys. Tutkielma 
antropologisen kritiikin mahdollisuuksista ja luonteesta hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Ilmari Vesterinen. Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FM Pehkoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 11 ja 12).  
 
Professori Ilmari Vesterinen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
 
 
Professori Timo Cantell ja dosentti John Richardson esittävät, että FM Juha Ruuskan 
musiikkitieteen lisensiaatintutkimus Aidon kosketus – äänitteen diskurssit suomalaisissa 
musiikin aikakauslehdissä hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
akatemiatutkija Yrjö Heinonen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Ruuskalle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 
 
Professori Matti Vainio esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 

 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Jaatinen, Leinonen, Pehkonen, Ruuska) 
 
Tutkintoa ovat anoneet: 
 
Aino Sirpa Hellevi Jaatinen 

  pääaine:  soveltava kielitiede 
   hyvä 
    
  Jukka Antero Leinonen 
  pääaine:  yleinen historia 
   hyvä 
 
  Erkka Pehkonen 
  pääaine:  kulttuuriantropologia 
   hyvä 
 
  Juha Ruuska  
  pääaine:  musiikkitiede 

 hyvä 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
16. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Nieminen, Takács, Tuikka) 
 

FM Lea Nieminen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan A complex case – Morphosyntactic approach to structural 
complexity in early child language. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Ann Peters (University of Hawai’i) ja FT Matti Miestamo 
(Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajina ovat toimineet professori Maisa Martin 
ja emeritusprofessori Matti Leiwo. 
 
Maisteri József Takács on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Módszertani berek. Irások az irodalomtörténet-
irásról Metodinen pilttuu. Kirjoituksia kirjallisuushistorioinnista. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi apulaisprofessori Márton Szilágyi (Budapestin ELTE-yliopisto, 
Unkari) ja professori Pál Deréky (Wienin yliopisto, Itävalta). Tutkimuksen pääohjaajana 
on toiminut professori Tuomo Lahdelma.  
 
FL Timo J. Tuikka on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kekkosen konstit – Urho Kekkosen historia- ja 
politiikkakäsitykset teoriasta käytäntöön 1933 - 1981. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto) ja dosentti 
Lasse Kangas. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut Petri Karonen.  

 
 ESITYS: Määrättäneen. 
  
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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17.  VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Hokkanen, Knuuttila, Oravala, Saresma, Vardja) 
 

FM Markku Hokkanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Quests for Health in Colonial Society. Scottish 
Missionaries and Medical Culture in the Northern Malawi Region, 1875 - 1930. 
Tiedekunta määräsi 13.12.2005 ennakkotarkastajiksi professori Megan Vaughanin 
(Cambridgen yliopisto, Englanti) ja Senior Research John McCrackenin (Stirlingin 
yliopisto, Skotlanti). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Hokkaselle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 15 ja 16). 
 
FM Maarit Knuuttila on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Kansanomainen keittämisen taito. Tiedekunta määräsi 
23.5.2006 ennakkotarkastajiksi professori Kaija Heikkisen (Joensuun yliopisto) ja 
dosentti Pia Olssonin (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM 
Knuuttilalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 18). 

 
FL Juha Oravala on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Elokuva mahdollisuuden tilana. Transsendentaalinen empirismi 
ja ei-kielellisen potentiaalit Jean-Luc Godardin montaasielokuvassa. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 14.3.2006 professori Tarmo Malmbergin (Vaasan yliopisto) ja 
professori Jukka Sihvosen (Turun yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Oravalalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 19 ja 20).   
 
FM, YTM Tuija Saresma on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Omaelämäkerran rajapinnoilla. 
Tekstuaalisuus, subjektius ja sukupuoli taideomaelämäkerroissa. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 4.4.2006 YTT Matti Hyvärisen (Tampereen yliopisto) ja professori 
Vilma Hännisen (Kuopion yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM, YTM 
Saresmalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 21 ja 22).    
 
FL Merike Vardja on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Tegelaskategooriad ja tegelase kujutamise vahendid Väinö 
Linna romaanis ”Tundmatu sõdur”. Henkilökategoriat ja henkilökuvauksen keinot 
Väinö Linnan romaanissa ”Tuntematon sotilas”. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 28.2.2006 professori Kari Sallamaan (Oulun yliopisto) ja 
professori Rein Veidemannin (Tallinnan yliopisto, Viro). Tarkastajien lausunnot on 
lähetty FL Vardjalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 23 
ja 24). 

  
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 FL Oravalan väittelylupa jätettiin pöydälle. 
 

 
18. VÄITÖSTILAISUUS (Hietaharju, Hokkanen, Jämsänen, Koskimäki) 
 

FL Mikko Hietaharju on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Valokuvan voi repiä. Valokuvan rakenne-
elementit, käyttöympäristöt sekä valokuvatulkinnan syntyminen. Väittelylupa on 
myönnetty 17.7.2006. Väitöstilaisuus pidetään 30.9.2006 klo 12 salissa S 212 (Vanha 
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juhlasali). Vastaväittäjänä toimii professori Hannu Vanhanen (Tampereen yliopisto) ja 
kustoksena professori Raimo Salokangas.  
 
FM Markku Hokkanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Quests for Health in Colonial Society. Scottish 
Missionaries and Medical Culture in the Northern Malawi Region, 1875 - 1930. 
Väittelylupa myönnettiin 29.8.2006. Väitöstilaisuus pidetään 14.10.2006 klo 12 salissa 
H 320 (Historica). Vastaväittäjänä toimii Senior Research John McCracken (Stirlingin 
yliopisto, Skotlanti) ja kustoksena professori Pasi Ihalainen.  
 
FL Auli Jämsänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Matrikkelitaiteilijaksi valikoituminen. Suomen 
Kuvaamataiteilijat -hakuteoksen (1943) kriteerit. Väittelylupa on myönnetty 14.3.2006. 
Väitöstilaisuus pidetään 30.9.2006 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Eeva Maija Viljo (Turun yliopisto) ja 
kustoksena professori Annika Waenerberg.   
 
FL Jouni Koskimäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Happiness is… a Good Transcription. 
Reconsidering the Beatles Sheet Music Publications. Väittelylupa on myönnetty 
2.5.2006. Väitöstilaisuus pidetään 23.9.2006 klo 12 salissa S 212 (Vanha juhlasali). 
Vastaväittäjänä toimii dosentti Hannu Saha (Tampereen yliopisto) ja kustoksena 
professori Tuomas Eerola.  
 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

19. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kisantal) 
 

FM Tamás Kisantalin hungarologian väitöskirjan Egy tömegmészárlásról mi értelmes 
dolgot lehetne elmondani? Az ábrázolásmód mint történelemkoncepció a holokauszt-
irodalomban hyväksyminen. FM Kisantal puolusti julkisesti väitöskirjaansa 20.5.2006. 
Vastaväittäjänä toimi professori Gábor Gyáni (Budapestin yliopisto, Unkari). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Kisantalille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 25). 

 
Tilaisuuden kustos professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että opponentin 
kysymyksiin respodentti vastasi relevantilla ja asiallisella tavalla ja osoitti näin 
valmistautuneensa väitöstilaisuuteen huolella. Lisäksi professori Lahdelma toteaa, että 
Kisantalin työllä on teoreettisesti vaativa lähtökohta: Hayden Whiten uushistoristisen 
teorian poleeminen luenta, ja että sitä on taidokkaasti ja tuloksekkaasti sovellettu 
monitahoiseen ja monikulttuuriseen materiaaliin. Professori Lahdelma mainitsee myös, 
että työ on esitystavaltaan erittäin huoliteltu.   
 
Professori Tuomo Lahdelma esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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20. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Alatalo, Kisantal) 
 
FL Pirjo Alatalo on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 
 
FM Tamás Kisantal on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto.  

 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
 
 
Jyväskylässä 30. elokuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 

 


