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HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 12/2007 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 2.10.2007, klo 12.00 
   A 103, Lyhty 
    
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj.   1 - 8, 10 - 15 1 - 8, 10 - 15 
Varadekaani Heikki Hanka, pj. asia 9   1 - 15 1 - 15 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka   2, 4 - 15 2, 4 - 15 
Professori Veikko Muittari    1 - 15 1 - 15 
Professori Arja Piirainen-Marsh  1 - 15 1 - 15 
Professori Jaakko Erkkilä    2, 4 - 15 2, 4 - 15 
Professori Petri Karonen    2, 4 - 15 2, 4 - 15 
Professori Liisa Salo-Lee Ilmari Vesterinen 2, 4 - 15 2, 4 - 15 
Professori Jari Ojala   1 - 15 1 - 15 
Lehtori Erja Kosonen    1 - 15 1 - 15 
Professori Anne Pitkänen-Huhta  1 - 15 1 - 15  
Lehtori Bertold Fuchs   1 - 15 1 - 15 
Tutkija Ari Huhta    1 - 15 1 - 11, 13 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi  1 - 15 1 - 11, 13 
Opiskelija Elina Lappalainen   1 - 15 1 - 11, 13  
Opiskelija Jaana Marin Oskari Rantala  1 - 15  1 - 11, 13 
Opiskelija Tuure Puurunen   1 - 15 1 - 11, 13 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–5) 
   suunnittelija Sari Mäkikangas, sari.makikangas@campus.jyu.fi, puh.1209 (asiat 6–15)    
Pöytäkirjanpitäjät:  amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–5) 
    osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, puh. 1200 (asiat 6–15)  
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 27.9.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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.  
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 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 
 

Asiantuntijoiden, professoreiden Helmi Järviluoma-Mäkelä, Helena Sederholm, Erkki 
Sevänen ja Lars-Olof Åhlberg toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston 
jäsenille esittelylistan 11/11.9.2007 liitteenä nro 2.  

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.9.2007, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 2.10.2007 alkaen klo 
12.00 luentosalissa A 103 ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Heinonen, Koivunen, Kovala, Richardson ja 
Vainikkala. 
 
Dekaani on hyväksynyt 27.9.2007 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 

 FT Yrjö Heinonen Teos, teksti ja tuote nykykulttuurissa 
 FT Anu Koivunen Affektiivinen käänne elokuvatutkimuksen alalla 
 FT Urpo Kovala Intermediaalisuus taiteissa ja kulttuurissa 
 FT John Richardson Finnish camp? The case of the Crash 
 FT Erkki Vainikkala Kulttuuri merkitysten asemointina 
   
 ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Heinonen, Koivunen, Kovala, 

Richardson ja Vainikkala opetusnäytteet. 
 
 PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavin arvolausein: 
  FT Yrjö Heinonen hyvä  
   FT Anu Koivunen erinomainen 
   FT Urpo Kovala hyväksytty 
   FT John Richardson hyvä 
   FT Erkki Vainikkala hyvä 
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4. FT JUKKA-PEKKA PURON HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 2.10.2007 
 

FT Jukka-Pekka Puro on jättänyt 17.9.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin puheviestinnän 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.  
 
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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

     
Viestintätieteiden laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena.  

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

tutkimuksen kannalta tarpeellinen.    
2.  Valittaneen asiantuntijoiksi professori Pekka Isotalus (Tampereen 

yliopisto) ja emeritusprofessori Matti Leiwo antamaan lausuntonsa FT 
Jukka-Pekka Puron tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
5. 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.   
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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 
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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 16.1.2007 musiikkikasvatuksen dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori 
Leena Hyvösen (Oulun yliopisto) ja professori Jukka Louhivuoren antamaan 
lausuntonsa KT Kari Ahosen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot olivat tiedekuntaneuvoston esittelylistan 
6/8.5.2007 liitteenä nro 5. Molemmat asiantuntijat katsoivat KT Kari Ahosen 
tieteellisesti päteväksi musiikkikasvatuksen dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa 
äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 8.5.2007 KT Ahosen tieteellisesti 
päteväksi musiikkikasvatuksen dosentuuriin. 
 
Dekaani hyväksyi 24.9.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 28.9.2007. KT Kari Ahosen 
opetusnäytteen aihe oli Tonaalisuuden oppiminen. Opetusnäytteen arvostelulautakunta 
esittää, että KT Ahosen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.   

 
 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 

   
 ESITYS:  1.  Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 
  2. Todettaneen, että KT Ahosella on asetuksen (115/98) 8 §:n edellyttämä 

hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja 
että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

3. Nimitettäneen KT Kari Ahonen musiikkikasvatuksen dosentiksi 
2.10.2007 alkaen.   
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  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
6. VUODEN 2008 OPISKELIJAVALINTAKIINTIÖT  
 

Opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen pyytää tiedekunnilta esityksiä ensi vuoden 
uusien tutkinto-opiskelijoiden kiintiöiksi yliopiston hallituksen käsittelyä varten. 
 
Esitys on oheisena (liite nro 2). 
 
Yksityiskohtaiset valintaperusteet käsitellään tiedekuntaneuvoston seuraavassa 
kokouksessa. 
 
ESITYS:  Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin täsmennyksin.   

 
 
7. MAISTERIN TUTKINTOA EDELTÄVÄT OPINNOT 
 

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin valittu Annekatrin Endter (Saksa) sekä 
NACS-maisteriohjelmaan valittu Sarah Emmons (Kanada) pyytävät, että heidän 
opintonsa todettaisiin riittäviksi maisterin tutkintoa edeltävinä opintoina.   
 
Endter on suorittanut Zwischenprüfung im Hauptfach Finnougristik Hampurin 
yliopistossa v. 2005. Suorituksia hänellä on Hampurissa yhteensä 201 ects-pistettä eli yli 
kolmen vuoden opinnot. 
 
Emmons on suorittanut neljän vuoden täysipäiväiset opinnot North Island Collegessa 
(Kanada) Liberal Studies -aloilla (arkeologia, kulttuuriantropologia, historia). College 
kuuluu North Island’in verkostoyliopistoon, jossa voi suorittaa Liberal Studies -aloilla 
bachelor-tutkinnon (Academic Program).  

  
Yliopistolain (715/2004 7§) mukaan ”Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan 
koulutuksen pohjana on alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus, 
jollei valtioneuvoston asetuksella säädetä, että koulutuksen pohjana ovat lukio-opinnot tai 
niitä tasoltaan vastaava koulutus taikka jollei yliopisto toisin päätä”. 

 
Yliopistolaki antaa siis mahdollisuuden myöntää maisterin tutkinto ilman muodollista 
kandidaattitason tutkintoa.  
 
Laitokset ovat todenneet hakijoiden aikaisemmat opinnot riittäviksi puoltaessaan 
hakemuksia. 

 
 ESITYS:   Todettaneen, että sekä Endterillä että Emmonsilla on riittävät tiedot ja 

valmiudet saada maisterin tutkinto ilman, että heidän tarvitsee suorittaa 
kandidaatin tutkintoa.  

 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
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8. OIKAISUPYYNTÖ (JOO-opinto-oikeus) 
 

Joensuun yliopiston opiskelija Virpi Loukkola pyytää oikaisua päätökseen, jossa hänelle 
myönnettiin JOO-opinto-oikeus yhteisöviestinnän perusopintoihin (liite nro 3).  
 
Loukkola olisi halunnut opinto-oikeuden sekä perus- että aineopintoihin, taikka 
tiettyihin kumpaankin kokonaisuuteen sisältyviin kursseihin, joista hänen 
tarkoituksenaan olisi, mahdolliset korvaavuudet mukaan lukien, koota Joensuun 
yliopiston teologian tutkinnon edellyttämät 60 pisteen sivuaineopinnot. Loukkola on 
opiskellut viestinnän perusopinnot Helsingin yliopistossa ja mediatutkimuksen 
aineopintoja Turun yliopistossa. JOY:ssa laadittuun henkilökohtaiseen 
opintosuunnitelmaan on hänelle hyväksytty yhteisöviestinnän opintoja 60 pistettä. 
 
Opinto-oikeuden myöntäminen ensiksi perusopintoihin, ja vasta niiden suorittamisen 
jälkeen aineopintoihin, on normaali käytäntö Jyväskylän yliopiston tiedekunnissa sekä 
muissa yliopistoissa. Loukkola voi suorittaa perusopinnoista tarvitsemansa kurssit ja 
hakea ensi keväänä jatko-oikeuksia (JOO-hakuaika päättyy 30.4.08). JOO-sopimus ei  
edellytä, että vastaanottavat yliopistot sitoutuvat lähettävässä yliopistossa laadittuihin 
opintosuunnitelmiin, eikä tässä tapauksessa mitään yksittäistäkään sopimusta ole ollut 
tai edes yhteydenottoa Joensuun yliopistosta. Yhteisöviestinnän perus- ja aineopintojen 
suorittamisesta siten, että suuri osa kursseista korvattaisiin muun yliopiston suorituksilla, 
ei myöskään ole ennakkoon neuvoteltu, eikä sitä voi pitää itsestään selvänä.  

  
 ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä JOO-

oikeuden myöntöpäätöstä. Päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
 PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 
 
 
9. OIKAISUPYYNTÖ PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELUSTA  
 

Puheviestinnän pääaineopiskelija Katja Ahola on määräaikaan mennessä tehnyt 
hallintojohtosäännön 21 §:n mukaisen pro gradu -tutkielmansa arvostelua koskevan 
oikaisupyynnön (liite nro 4). 
 
Tarkastajien vastine oikaisupyyntöön on oheisena (liite nro 5). 
 
(ei esittelyä) 

 
PÄÄTÖS: Päätettiin, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa pro gradu -tutkielman      

arvostelua.   
 
  Dekaani Maarit Valo ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 

 
10. VÄITTELYLUPA (Oravala) 
  

FL Juha Oravala on pyytänyt väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Elokuva mahdollisuuden tilana. 
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Transsendentiaalinen empirismi ja ei-kielelliset potentiaalit Jean-Luc Godardin 
montaasielokuvassa. Tiedekunta määräsi 14.3.2006 ennakkotarkastajiksi professori 
Tarmo Malmbergin (Vaasan yliopisto) ja professori Jukka Sihvosen (Turun yliopisto). 
Tarkastajat antoivat lausuntonsa ja väittelylupaa käsiteltiin neuvostossa 29.8.2006, 
jolloin asia jäi pöydälle. 
 
Tutkimuksen jatkotarkastusta varten esitetään, että professori Sihvonen jatkaa 
tarkastajana ja että dosentti Jarmo Valkola määrätään suostumuksensa mukaisesti 
toiseksi tarkastajaksi. Professori Malmberg on ilmoittanut hyväksyvänsä tarkastajan 
vaihdon. 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
11. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Ala-Ruona) 
 
  FL Esa Ala-Ruona on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti 
oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, menetelmiä ja apukeinoja. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kimmo 
Lehtonen (Turun yliopisto) ja professori Heidi Ahonen-Eerikäinen (Wilfred-Laurielin 
yliopisto, Kanada). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Jaakko Erkkilä. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Huhtamäki, Kantanen, Mikkonen, Mäkilä,                       
                                                                            Sivunen) 
 
  FL Ulla Huhtamäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Heittäydy vapauteen. Avantgarde ja Kauko Lehtisen taiteen 
murros 1961 - 1965. Tiedekunta määräsi 8.5.2007 ennakkotarkastajiksi professori Tuija 
Hautala-Hirviojan (Lapin yliopisto) ja FT Olli Valkosen. Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FL Huhtamäelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 6 ja 7). 

 
  FM Helena Kantanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Stakeholder Dialogues and Regional 
Engagement in the Context of Higher Education. Tiedekunta määräsi 28.8.2007 
ennakkotarkastajiksi professori A. A. Betteke van Rulerin (Amsterdamin yliopisto, 
Alankomaat) ja erikoistutkija, KT Helena Aittolan. Tarkastajien lausunnot on lähetetty 
FM Kantaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
  FL Simo Mikkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan State composers and the red courtiers. Music, 
ideology and politics in the Soviet 1930s. Tiedekunta määräsi 28.8.2007 
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ennakkotarkastajiksi Dr. Pauline Faircloughin (Bristolin yliopisto, Englanti) ja 
professori Timo Vihavaisen (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Mikkoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 

 
  FL Kimmo Mäkilä on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tuhoa, tehoa ja tuhlausta. Helsingin Sanomien ja New York 
Timesin ydinaseuutisoinnin tarkastelua diskurssianalyyttisesta näkökulmasta 1945 - 
1998. Tiedekunta määräsi 12.6.2007 ennakkotarkastajiksi dosentti Pekka Visurin 
(Maanpuolustuskorkeakoulu) ja professori Heikki Luostarisen (Tampereen yliopisto). 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Mäkilälle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13). 

 
  FM Anu Sivunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen 
hajautetuissa tiimeissä. Tiedekunta määräsi 12.6.2007 ennakkotarkastajiksi professori 
Sanna Järvelän (Oulun yliopisto) ja professori Matti Vartiaisen (Teknillinen 
korkeakoulu). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Sivuselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
13. VÄITÖSTILAISUUS (Huhtamäki, Kantanen, Kela, Sivunen) 

  
 FL Ulla Huhtamäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Heittäydy vapauteen. Avantgarde ja Kauko Lehtisen taiteen 
murros 1961 - 1965. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
2.10.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 8.12.2007 klo 12 Juomatehtaan 
auditoriossa JT 120. Vastaväittäjänä toimii professori Tuija Hautala-Hirvioja (Lapin 
yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg. 

 
 FM Helena Kantanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Stakeholder Dialogues and Regional 
Engagement in the Context of Higher Education. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 2.10.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
15.12.2007 klo 12 päärakennuksen luentosalissa C 4. Vastaväittäjänä toimii professori 
A. A. Betteke van Ruler (Amsterdamin yliopisto, Alankomaat) ja kustoksena 
emeritusprofessori Jaakko Lehtonen. 

 
 FL Maria Kela on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Jumalan kasvot suomeksi. Metaforisaatio ja erään 
uskonnollisen ilmauksen synty. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 28.8.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 15.12.2007 klo 12 
Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjinä toimivat professori Tapani Harviainen 
(Helsingin yliopisto) ja dosentti Jaakko Leino (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii 
professori Aila Mielikäinen. 

 
 FM Anu Sivunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen 
hajautetuissa tiimeissä. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
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2.10.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 8.12.2007 klo 12 Musican salissa M 103. 
Vastaväittäjänä toimii VTT, dosentti Jukka Lipponen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Maarit Valo. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 

  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Arffman, Siitonen, Torvelainen) 
 
  FM Inga Arffmanin soveltavan kielitieteen väitöskirjan The problem of equivalence in 

translating texts in international reading literacy studies. A text analytic study of three 
English and Finnish texts used in the PISA 2000 reading test hyväksyminen. FM 
Arffman puolusti julkisesti väitöskirjaansa 14.9.2007. Vastaväittäjänä toimi dosentti 
Sauli Takala. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Arffmanille ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Minna-Riitta Luukka toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjä nosti esiin 
työn merkitykseen ja ansioihin liittyviä seikkoja ja esitti väittelijälle asiantuntevia 
kysymyksiä ja tarkennuspyyntöjä. Väitöstilaisuutta voi luonnehtia kahden asiantuntijan 
väliseksi tieteelliseksi keskusteluksi, sillä väittelijä osoitti vastauksissaan hallitsevansa 
hyvin tutkimusalueensa, menetelmänsä ja tuloksensa.  

 
  Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
 
  FM Marko Siitosen puheviestinnän väitöskirjan Social Interaction in Online Multiplayer 

Communities hyväksyminen. FM Siitonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 22.9.2007. 
Vastaväittäjänä toimi professori Tony Manninen (Oulun yliopisto). Vastaväittäjän 
lausunto on lähetetty FM Siitoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liite nro 17). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Maarit Valo toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 

sujui akateemisten perinteiden mukaisesti. Vastaväittäjän kysymykset kohdistuivat 
tutkimustyön ja tutkimuksen laadun kannalta keskeisiin asioihin. Väittelijä vastasi 
kysymyksiin asiantuntevasti ja osoitti erinomaista tutkimusalueensa hallintaa. 

 
  Professori Maarit Valo esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
   
  FL Päivi Torvelaisen suomen kielen väitöskirjan Kaksivuotiaiden lasten fonologisen 

kehityksen variaatio. Puheen ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen tavoittelun ja 
tuottamisen tarkastelu hyväksyminen. FL Torvelainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
8.9.2007. Vastaväittäjänä toimi emeritusprofessori Antti Iivonen (Helsingin yliopisto). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Torvelaiselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 18). 
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  Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Matti Leiwo toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus sujui perinteisiä muotoja noudattaen. Vastaväittäjä oli paneutunut 
tutkimukseen huolellisesti ja keskustelu eteni kiintoisasti. 

 
  Professori Aila Mielikäinen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
   PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Arffman, Luoma, Siitonen, Torvelainen) 

 
  FM (väit.) Inga Arffman, FL (väit.) Pirkko Johanna Luoma, FM (väit.) Marko Siitonen 

ja FL (väit.) Päivi Kristiina Torvelainen ovat anoneet, että heille myönnettäisiin 
filosofian tohtorin tutkinto. 

   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
   
 
 
Jyväskylässä 3. lokakuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, suunnittelija  Sari Mäkikangas 
 


