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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 6.9.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.  
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
   
 
3. 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 
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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 
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 

 
Ph.D. Eija Ventola on peruuttanut hakemuksensa virkaan 29.8.2006 ja FT Hannele 
Dufva 24.5.2007. 
 

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 yliopiston 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 
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annetun asetuksen (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 ruotsi kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä 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 11.10.2005 päätöksen mukaan professorin virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 29.8.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Fred Karlsson (Helsingin yliopisto), Claire Kramsch (University of 
California, Berkeley) ja Leo van Lier (Monterey Institute of International Studies, CA, 
USA) sekä varalle emeritusprofessori Håkan Ringbom (Åbo Akademi), professori 
Juliane House (Hampurin yliopisto) ja professori Christopher Candlin (Macquarien 
yliopisto, Australia). Professori Claire Kramschin luovuttua asiantuntijatehtävästä, hänen 
tilalleen valittiin professori Juliane House (Hampurin yliopisto). 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 10/28.8.2007 liitteenä nro 2. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 
Kaikki kolme hakijaa anoivat vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. Hakijat Riikka 
Alanen ja Ulla Richardson ovat antaneet opetusnäytteen 12.12.2006 kielenopetuksen 
professorin viranhaun yhteydessä. FT Alasen opetusnäyte arvosteltiin tuolloin 
arvolauseella hyvä ja FT Richardsonin arvolauseella hyväksytty. FT Nikula on antanut 
opetusnäytteen 14.3.2006 diskurssintutkimuksen professorin viranhaun yhteydessä. 
Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin arvolauseella erinomainen. Dekaani puolsi 
15.8.2007 tekemällään päätöksellä hakijoiden Alanen, Nikula ja Richardson vapautusta 
opetusnäytteen pitämisestä. Tiedekuntaneuvosto vapautti kokouksessaan 28.8.2007 
hakijat opetusnäytteen pitämisestä.  
 
Tiedekuntaneuvoston päätti kokouksessaan 28.8.2007, että hakijoilla Alanen, Nikula ja 
Richardson on professorin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys sekä riittävä 
opetustaito.  
 

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

 
 ESITYS: 1. Asetettaneen soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaan 

ensimmäiselle sijalle FT Tarja Nikula, toiselle sijalle FT Riikka Alanen 
ja kolmannelle sijalle FT Ulla Richardson. 

  2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Tarja Nikula nimitettäisiin 
professorin virkaan, jonka ala on soveltava kielentutkimus (vakanssinro 
13606), 1.1.2008–31.12.2011 väliseksi määräajaksi.  

3. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 11.10.2007. 

 
 PÄÄTÖS: 1.  Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
   
 
4. NYKYKULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13388) 
 
 Vireille 23.5.2006 
 
 Rehtori on 8.5.2000 tekemällään päätöksellä perustanut A28 palkkausluokkaan kuuluvan 

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

 
 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 

julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2006 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 30.6.2006 päivätyllä 
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 
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Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 24.10.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Mikko Lehtosen (Tampereen yliopisto), professori Helena Sederholmin 
(Taideteollinen korkeakoulu) ja professori Lars-Olof Åhlbergin (Uppsalan yliopisto) 
sekä varalle professori Beverley Skeggsin (Goldsmiths College, University of London) 
ja professori Johan Svedjedalin (Uppsalan yliopisto). Kokouksessaan 14.11.2006 
tiedekuntaneuvosto valitsi asiantuntijaksi professori Helmi Järviluoma-Mäkelän 
(Joensuun yliopisto). Professori Mikko Lehtonen luopui asiantuntijatehtävästä 
20.11.2006. Hänen tilalleen tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 6.2.2007 
professori Erkki Seväsen (Joensuun yliopisto). 

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

Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
 
Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä 
säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön 
myöhäisemmässä vaiheessa. 

 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 11 §:n mukaan virantäyttölain 8 §:ssä tarkoitettujen 
asiantuntijoiden on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden 
hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuus-
järjestykseen. Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu 
lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, 
vähintään kolmen hakijan osalta. 
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asiantuntija antaa perustellun lausunnon vain 
kelpoisina pitämistään hakijoista. 
  
13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen 
lausunnon. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto. Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä 
syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi. 

 
 Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2.  
 
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Viran opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 2.10.2007 klo 12 alkaen salissa A 103. 

  
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 

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

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

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
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  PÄÄTÖS: 1.  Esityksen mukainen. 
    2. Esityksen mukainen. 
    3.  Esityksen mukainen. 
    4.  Esityksen mukainen. 
 
 
5. KIRJALLISUUDEN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 11160) 
 
  Vireille 27.2.2007 
 

Kirjallisuuden yliassistentin virka (kotimainen linja) on perustettu 1.9.1972 alkaen 
valtiovarainministeriön kirjeellä n:o P 625/28.1.1972. Virka on yliopiston yhteinen ja 
sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. 
Laitoksen johtaja Hanna Pirinen esitti humanistiselle tiedekunnalle, että kirjallisuuden 
yliassistentin virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.2.2007 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttö-suunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi.  
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
Kirjallisuuden yliassistentin virkaa hakivat 4.4.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FL Elina Arminen 
FT Vesa Haapala 
KM Sirke Happonen 
FL Mari Hatavara 
FT Samuli Hägg 
FM Juri Joensuu 
FT Katriina Kajannes 
FT Mikko Keskinen 
FT Tuula Laakkonen 
FL Merja Sagulin 
FL Reijo Virtanen 
 
FL Elina Arminen, FT Tuula Laakkonen, FL Merja Sagulin ja FL Reijo Virtanen ovat 
peruuttaneet hakemuksensa virkaan. 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/1993, 
muutettu A 1217/2000) 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. 
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.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n 1 
momentin ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 
(424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on 
suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen 
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(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 suomen 
ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) 
mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä 
tavalla. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen 
kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai 
dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen 
taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 

 
Dekaani on 8.5.2007 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat.  
 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 22.5.2007. Laitoksen esityksen perusteella 
virkaan kelpoiset hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte. Hakijat Kajannes ja Haapala 
ilmoittivat sähköpostitse, että ovat estyneet antamasta opetusnäytettä ko. ajankohtana. 
Arvostelulautakunta esitti tiedekuntaneuvostolle, että heille järjestettäisiin uusi 
opetusnäytetilaisuus 19.6.2007. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2007 
ko. ajankohdan. Hakija Kajannes oli estynyt antamasta opetusnäytettä 19.6.2007. 
Arvostelulautakunta kutsui hänet kolmanteen opetusnäytetilaisuuteen, joka järjestettiin 
15.8.2007. 
 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet ja päätti esittää tiedekuntaneuvostolle 
niiden hyväksymistä seuraavin arvolausein: 
 
FT Vesa Haapala hyvä 
FL Mari Hatavara  erinomainen 
FT Samuli Hägg  erinomainen 
FT Katriina Kajannes  hyvä  
FT Mikko Keskinen  erinomainen 
 
Opetusnäytetilaisuuksien pöytäkirjat jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille esittelylistan 
10/28.8.2007 liitteenä nro 7. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirisen esitys ja yhteenveto 
hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 3. 
 

  ESITYS: Nimitettäneen FT Mikko Keskinen yliassistentin virkaan, jonka ala on 
kirjallisuus (vakanssinro 11160), 1.10.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 

 
  PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 
 
 
6. VUOSIEN 2009–2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
       

Hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat 14.9.2007 
mennessä. 

    
Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä tiedekunnan kansliaan 27.8.2007 
mennessä. 
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Esitys humanistisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2009–2012 
on oheisena (liite nro 4). 

     
Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta 
järjestöjen edustajien kanssa järjestettiin keskiviikkona 5.9.2007. 

   
 ESITYS: Hyväksyttäneen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009–

2012 liitteen nro 4 mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin pienin täsmennyksin.   
 
 
7.  ARTIKKELIVÄITÖSKIRJAN OHJEET 
 

Schildt-instituutissa on valmisteltu täydentäviä ohjeita väitöskirjoista, jotka koostuvat 
kokonaan tai pääosin julkaistavista tai julkaistuista artikkeleista (liite nro 5).  

 
ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin pienin täsmennyksin. 
 
 

8.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Huhta) 
 
  FL Ari Huhta on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Innovations in diagnostic assessment and 
feedback: the case of DIALANG. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Mats Oscarson (Göteborgin yliopisto, Ruotsi) ja Dr. Angela 
Hasselgreen (Bergenin yliopisto, Norja) Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Hannele Dufva. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Määrättiin. Kirjattiin tiedoksi, että tutkija Ari Huhta ja professori Anne 

Pitkänen-Huhta eivät osallistuneet asian käsittelyyn.                       
 
 
9. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Lappi) 
 
  FM Tiina-Riitta Lappi on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Neuvottelu tilan tulkinnoista. Etnologinen tutkimus sosiaalisen 
ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä kaupunkipuhunnoissa. 
Tiedekunta määräsi 17.4.2007 ennakkotarkastajiksi professori Kirsi Saarikankaan 
(Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori, VTT Anna-Maria Tapanisen (Helsingin 
yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Lapille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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10. VÄITÖSTILAISUUS (Lappi) 
  
 FM Tiina-Riitta Lappi on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Neuvottelu tilan tulkinnoista. Etnologinen tutkimus sosiaalisen 
ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä kaupunkipuhunnoissa. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 11.9.2007. Väitöstilaisuus 
pidetään 8.12.2007 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii 
professori Kirsi Saarikangas (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Pirjo 
Korkiakangas. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 

  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Luoma) 
 
  FL Pirkko Luoman nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Tämä paikka. Kertomus 

maaseudulla 1950-luvulla rakennetusta talosta sanoin ja kuvin hyväksyminen. FL 
Luoma puolusti julkisesti väitöskirjaansa 25.8.2007. Vastaväittäjänä toimi dosentti 
Marjatta Saarnivaara. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Luomalle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 

 
  Tilaisuuden kustos, erikoistutkija, FT Erkki Vainikkala toteaa lausunnossaan, että 

tilaisuudessa käytiin tarkastuksen muotoja noudattaen mielenkiintoinen ja tasokas 
keskustelu, ja että väittelijä puolusti työtään menestyksekkäästi.   

 
  Erikoistutkija, FT Erkki Vainikkala esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
12. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Nieminen, Tuikka) 
 
  FM (väit.) Lea Nieminen ja FL (väit.) Timo J. Tuikka ovat anoneet, että heille 

myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 
   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 12. syyskuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


