
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 1/2007 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous: Tiistaina 16.1.2007 klo 12  
 C 3, Lyhty 
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj. 1 - 12 1 - 12 
Varadekaani Heikki Hanka 1 - 12 1 - 12 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka 2, 4 - 12 2, 4 - 12 
Professori Veikko Muittari  1 - 12 1 - 12 
Professori Arja Piirainen-Marsh 1 - 12 1 - 12 
Professori Jaakko Erkkilä 1 - 12 1 - 12 
Professori Petri Karonen  2, 4 - 12 2, 4 - 12 
Professori Liisa Salo-Lee  1 - 12 1 - 12 
Professori Jari Ojala 1 - 12  1 - 12 
Lehtori Erja Kosonen  1 - 12 1 - 12 
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1 - 12 1 - 12 
Lehtori Bertold Fuchs 1 - 12 1 - 12 
Tutkija Ari Huhta  1 - 12 1 - 12 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi 1 - 12 1 - 10 
Opiskelija Elina Lappalainen 1 - 12 1 - 10 
Opiskelija Suvi Linjamaa 1 - 12 1 - 10 
Opiskelija Jaana Marin 1 - 12 1 - 10 
Opiskelija Tuure Puurunen 1 - 12  1 - 10  
 
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–9) 
  opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 10–12 )    
Pöytäkirjanpitäjät:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1202 (asiat 1–9)  
   osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, 1200 (asiat 10–12 ) 
  
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 10.1.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen, dekaanin ja varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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.   
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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).  

  
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 15/12.12.2006 liitteenä nro 2.  

 
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2006, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 16.1.2007 klo 12.15 
alkaen luentosalissa C 3, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Leino, Luukka ja Tainio. 
 
Dekaani hyväksyi 9.1.2007 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden aiheet: 
 

 FT Jaakko Leino  Konstruktiot, kielioppi ja tekstitaidot   
 FT Minna-Riitta Luukka Kirjoittamisesta tekstitaitoihin 
 FT Liisa Tainio  Keskustelunanalyysi tekstitaitojen opettamisen apuna: 

sukupuolinäkökulma 
  

  ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Leino, Luukka ja Tainio 
opetusnäytteet. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti: 
  
     FT Jaakko Leino erinomainen  
    FT Minna-Riitta Luukka erinomainen 
   FT Liisa Tainio hyvä 
 
  2. Kirjattiin tiedoksi, että varadekaani Minna-Riitta Luukka ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
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4. 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 

   
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 jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 15/12.12.2006 liitteenä nro 1. 
 
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2006, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 16.1.2007 klo 14.15 
alkaen luentosalissa C 3. 
 
Dekaani hyväksyi 8.1.2007 tekemällään päätöksellä hakija Valkosen opetusnäytteen 
aiheen Ryhmän vuorovaikutuksen tuloksellisuus.  
 
ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakija Valkosen opetusnäyte.  

   
 PÄÄTÖS: Kuultiin hakijan opetusnäyte ja arvosteltiin se arvolauseella hyvä. 
 
 
5. 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 on 
sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokselle. Tarkoituksena 
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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. 

 
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. 

 
Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä lausunnot 
asiantuntijoilta sen mukaan kuin 8 §:ssä säädetään. 

   
Virantäyttöasetuksen 18 §:n mukaan sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja 
kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, 
ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä 
ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen 
virkaan. 
 
Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta 
kuukautta pitempi. Asiantuntijoiden osalta on muutoin voimassa, mitä 13 §:n 1 
momentissa ja 14 §:ssä säädetään. 
 
Virantäyttöasetuksen 19 §:n mukaisesti asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepano-
viranomainen päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. 

 
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. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. 

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

 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 
12.12.2006.   
 
Dekaani hyväksyi 4.12.2006 tekemällään päätöksellä teol. tri Kukkosen opetusnäytteen 
aiheen Nygrenin ’kaksi rakkautta’ ja platonismin perintö. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 12.12.2006 teol. tri Kukkosen 
opetusnäytteen ja hyväksyi sen arvolauseella erinomainen. 
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Teol. tri Kukkosella voidaan katsoa olevan professorin virkaan vaadittava tieteellinen 
pätevyys, riittävä opetustaito sekä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Hän 
täyttää myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. 
 
Virkaehdotuksen esittelymuistio on liitteenä nro 2 ja teol. tri Kukkosen curriculum vitae 
liitteenä nro 3.  
 
Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
  2. Todettaneen, että teol. tri Kukkosella on asetuksen (309/93) edellyttämä 

opetustaito. 
3. Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 

muiden ansioiden perusteella todettaneen teol. tri Kukkonen kiistatta 
kelpoiseksi virkaan. 

4. Esitettäneen, että teol. tri Taneli Kukkonen nimitettäisiin antiikin 
tutkimuksen professorin virkaan (vakanssinro 13704) kutsusta 
1.8.2007–31.7.2012 väliseksi määräajaksi.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen.  
  3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
6. TUTKIMUSPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

 Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, että professori Jan Blommaert 
nimitettäisiin tutkimusprofessorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen FiDiPro-hanke. 

  
 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. 

 
Tutkimusprofessorin virkaan ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. 
Vakiintuneen käytännön mukaan tutkimusprofessoreiksi on nimitetty erittäin 
ansioituneita professoreita tai vastaavan pätevyyden saavuttaneita tutkijoita. 
Tutkimusprofessorin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä sovelletaan 
säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. 

 
Professori Blommaertin palkkauksen määräytymisestä on sovittu seuraavasti: vuonna 
2007 maksetaan 10 %, vuosina 2008–2009 100 % ja vuonna 2010 10 %. 
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Professori Blommaert oli kielten laitoksen ja Jyväskylän yliopiston ehdokas Suomen 
Akatemian FiDiPro-ohjelmaan (Finland Distinguished Professor Programme) keväällä 
2006 ja hänet valittiin kansainvälisen asiantuntijamenettelyn kautta FiDiPro-
professoriksi. Blommaert on kansainvälisesti johtavia monikielisyyden tutkijoita. 
 
FiDiPro-hakemus on liitteenä nro 4. 
 
Blommaertin curriculum vitae ja keskeiset ansiot ovat liitteenä nro 5. 
 
Professori Blommaert täyttää kaikki tutkimusprofessorin kelpoisuusvaatimukset. 
 

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön (26.8.1998) 8 §:n mukaan hallitus nimittää 
tutkimusprofessorin yli vuoden pituiseen virkasuhteeseen.  

 
ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että professori Jan Blommaert 

nimitettäisiin tutkimusprofessorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.2007–31.12.2010.  

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
7. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10626) 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

Englannin kielen lehtorin virka on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 
27.2.1965. Virka on yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
kielten laitokselle. Virka on vapautunut edellisen viranhaltijan lehtori Alan Waltonin 
sanouduttua irti 1.8.2004 lukien. Virka on tarkoitettu kieltä syntyperäisesti puhuvalle. 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esittää kokouksessaan 10.1.2007 humanistiselle 
tiedekunnalle, että virka kohdistettaisiin siten, että se on tarkoitettu englannin kieltä 
äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvalle ja että se 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 6. 
 
ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että lehtorin virka, jonka ala on 

englannin kieli, määriteltäisiin siten, että virka on tarkoitettu englannin 
kieltä äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvalle. 

 2. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. 

 3. Hyväksyttäneen liitteen nro 6 mukainen englannin kielen lehtorin viran 
virantäyttösuunnitelma. 

 4. Esitettäneen hallintovirastolle, että lehtorin virka, jonka ala on 
englannin kieli, julistetaan haettavaksi. 
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PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 2. Esityksen mukainen. 
 3. Esityksen mukainen. 
 4. Esityksen mukainen. 
 
 

8. KT KARI AHOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 12.12.2006 

 
KT Kari Ahonen on jättänyt 5.12.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin musiikkikasvatuksen 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.  

     
Musiikin laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena.  

  
 ESITYS:  1. Todettaneen, että musiikkikasvatuksen dosentuuri on opetuksen ja 

tutkimuksen kannalta tarpeellinen.    
2.  Valittaneen asiantuntijoiksi professori Leena Hyvönen (Oulun 

yliopisto) ja professori Jukka Louhivuori (Jyväskylän yliopisto) 
antamaan lausuntonsa KT Kari Ahosen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää,  

että PhD José Fornari Novo Junior nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.2.2007–31.1.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen EU6-puiteohjelman projekti: Tuning the Brain for Music. 
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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää,  
että FM Ulla Pohjamo nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
valtakunnallinen taidehistorian tutkijakoulu. 
että FL Terhi Skaniakos nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on OPM:n 
rahoittama Kansanmusiikin ja populaarimusiikin tohtorikoulutusohjelma. 

 
 ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
  
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
10.  VÄITÖSTILAISUUS (Tuokko) 

 
 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. Väittelylupa myönnettiin 24.10.2006. Väitöstilaisuus 
pidetään lauantaina 3.2.2007 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjinä 
toimivat dosentti Heini-Marja Järvinen (Turun yliopisto) ja FT Taina Juurakko-Paavola 
(Hämeen ammattikorkeakoulu). Kustoksena toimii dosentti Sauli Takala. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
11.  LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Blomberg, Lehtonen, Saarimäki) 

   
 Dosentti Kai Mikkonen (Helsingin yliopisto) ja professori Tarmo Kunnas esittävät, että 

FM Kristian Blombergin kirjallisuuden lisensiaatintutkimus Ambiguiteetti, fragmentti, 
ekfrasis, tila. Merkityshuojunnan keinot ja tavoitteet René Charin tuotannossa 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tarmo Kunnas. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Blombergille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8). 

  
 Professori Tarmo Kunnas esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
 
 FT Leena Kuure (Oulun yliopisto) ja FT Mirja Tarnanen esittävät, että FM Tuija 

Lehtosen suomen kielen lisensiaatintutkimus Erilaista kielenoppimista? Suomi vieraana 
kielenä -verkko-opetuskokeilu hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Maisa Martin. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Lehtoselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 

 
 Professori Aila Mielikäinen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
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 Dosentti Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Olli Matikainen esittävät, että 
FM Pasi Saarimäen Suomen historian lisensiaatintutkimus Avioliitto-odotuksiin 
kytkeytyvät naimattomien ihmisten seksuaalisuus ja sen seuraukset. Normit, 
performatiivisuus ja sukupuoli keskisuomalaisessa maaseutuyhteisössä ja käräjillä 
1800-luvun jälkipuoliskolla hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Petri Karonen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Saarimäelle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
 Professori Petri Karonen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
  
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Saarimäki) 
 
 Tutkintoa on anonut 
 
 Pasi Saarimäki 
 pääaine: Suomen historia 
  hyvä 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 

 
 
 
Jyväskylässä 17. tammikuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


