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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 5.12.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. DIGITAALISEN KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13501) 
 
  Vireille 28.8.2007 
 

Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 alkaen professorin 
viran, jonka ala on digitaalinen kulttuuri. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 
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1.10.2003 FT Raine Koskimaan kutsusta digitaalisen kulttuurin professorin virkaan 
tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti 1.10.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 
22.8.2007 humanistiselle tiedekunnalle, että digitaalisen kulttuurin professorin virka 
täytettäisiin kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2008–31.12.2012 väliseksi määräajaksi.  
 
Yliopiston rehtori hyväksyi 1.10.2007 tekemällään päätöksellä virantäyttöselosteen ja 
antoi luvan viran täyttämiseen kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2008–31.12.2012 
väliseksi määräajaksi. 
 
Humanistinen tiedekunta ehdotti, että virkaan kutsuttaisiin FT Raine Koskimaa. Hän on 
antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen. 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 28.8.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Espen Aarsethin (Kööpenhaminan yliopisto) ja professori Frans Mäyrän 
(Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja 
ansioista virkaan. 
 
Professori Mäyrän lausunto on saapunut. Professori Aarsethin lausuntoa odotetaan 
lähiaikoina. Koska toinen asiantuntijalausunto ei ole saapunut, esitetään FT Koskimaalle 
jatkomääräystä professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio on liitteenä nro 1. 

 
  ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Raine Koskimaa nimitettäisiin 

professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on digitaalinen 
kulttuuri (vakanssinro 13501), ajaksi 1.1.–31.7.2008.   
  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
4. TAIDEHISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11179) 
 
  Vireille 23.10.2007 
 

Yliopiston rehtori on 18.4.1995 tekemällään päätöksellä perustanut 1.10.1995 alkaen 
yliassistentin viran, jonka ala on taidehistoria. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Oppiaineen pääedustaja Annika 
Waenerberg esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 
1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen 
tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.10.2007 taidehistorian yliassistentin 
virantäyttöä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että virka 
julistetaan haettavaksi 1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
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Taidehistorian yliassistentin virkaa hakivat 16.11.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
TaM Jacques Coelho   
FT Mikko Hietaharju 
FT Hanna Pirinen 
FL Marja-Liisa Rajaniemi 
FT Johanna Vakkari 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto 
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän 
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 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 
(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. 

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 20.11.2007 tekemällään päätöksellä 
opetusnäytetilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 
  
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 28.11.2007. Kaikki hakijat kutsuttiin pitämään 
opetusnäyte. Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet ja päätti esittää tiedekunta-
neuvostolle niiden hyväksymistä seuraavin arvolausein: 
 
TaM Jacques Coelho   hyväksytty 
FT Mikko Hietaharju hyväksytty 
FT Hanna Pirinen hyvä 
FL Marja-Liisa Rajaniemi hyvä 
FT Johanna Vakkari hyvä 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 
Laitoksen varajohtaja, professori Pauline von Bonsdorffin esitys sekä yhteenveto 
hakijoiden ansioista ovat liitteenä 3. 

 
  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
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2. Todettaneen, että hakijat Pirinen, Rajaniemi ja Vakkari täyttävät kaikki 
viran muodolliset kelpoisuusehdot. Todettaneen, että hakijat Coelho ja 
Hietaharju eivät täytä kelpoisuusehtoja opetustaidon osalta. 

   3. Nimitettäneen FT Hanna Pirinen yliassistentin virkaan, jonka ala on 
taidehistoria (vakanssinro 11179), 1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.
   

  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
5. FT ULLA RICHARDSONIN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 23.10.2007 
 

FT Ulla Richardson on jättänyt 10.10.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan kielten dosentiksi, erityisalana kokeellinen 
psykolingvistiikka ja puheen prosessointi.  
 

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. 
 
Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
 
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 30.3.2007 FT Richardsonin kelpoiseksi 
kielenopetuksen professorin virkaan ja kokouksessaan 11.9.2007 kelpoiseksi soveltavan 
kielentutkimuksen professorin virkaan. FT Richardson asetettiin molemmissa 
ehdollepanoissa kolmannelle ehdokassijalle. Otteita asiantuntijoiden lausunnoista oli 
tiedekuntaneuvoston kokouksen 13/23.10.2007 liitteenä nro 10. 

 
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.   
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 23.10.2007 kielten dosentuuria, jonka 
erityisalana on kokeellinen psykolingvistiikka ja puheen prosessointi, opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
katsoivat kokouksessaan 23.10.2007 FT Richardsonin tieteellisesti päteväksi kielten 
dosentuuriin.  

 
Dekaani hyväksyi 9.11.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 22.11.2007. 
FT Richardsonin opetusnäytteen aihe oli Esimerkkitapaus kokeellisesta 
psykolingvistiikasta: Mistä on fonologiset representaatiot tehty? Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Ulla Richardsonin opetusnäyte hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyvä. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4.  

  
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 

2. Todettaneen, että FT Richardsonilla on asetuksen (115/98) 8 §:n 
edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava 
kielitaito ja että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

   3. Nimitettäneen FT Ulla Richardson kielten dosentiksi, erityisalana 
kokeellinen psykolingvistiikka ja puheen prosessointi, 1.1.2008 alkaen.
  

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

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

että FT Markku Hokkanen nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.2008–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Terveyskulttuuri eteläisessä Afrikassa ja Britanniassa 1806–1950.  
että FL Heli Niskanen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2008–31.5.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Strategic Practices: Hidden Histories of Gender in Finland 1880–
2005.  
 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  
että FM Saara Jäntti nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala 
on kielet (vakanssinro 10213), ajaksi 1.1.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena 
on avoimen viran hoito.  
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä 5. 
että FM Saara Jäntille myönnettäisiin virkavapaus kielten assistentin määräaikaisesta 
virkasuhteesta (vakanssinro 10213), ajaksi 1.1.–5.8.2008. Virkavapauden perusteena on 
äitiys/vanhempainvapaa. 
että FM Kati Kauppinen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin 
myöntämä määräraha. 
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että FM Tiina Virkkula nimitettäisiin projektisihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hanke. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 6. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 
että FM Tuulia Toivanen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2008–30.6.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön ja Suomen Akatemian projekti/ Kirjallisuudentutkimuksen 
valtakunnallinen tutkijakoulu.  
 
ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
7. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kecskemeti, Koivisto, Meriläinen, Moilanen) 
 
  FM Istvan Kecskemeti on anonut väittelylupaa puolustaakseen museologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Papyruksesta megabitteihin: Arkisto- ja 
valokuvakokoelmien konservoinnin prosessin hallinta. Määrättäneen ennakko-
tarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Solveig Sjöberg-Pietarinen ja PhD 
John Havermas (Dept. of Indoor Environment & Health, Netherland’s Organisation for 
Applied Scientific Research). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Janne 
Vilkuna. 

 
  FM Keijo Koivisto on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Itsenäisen Suomen kanta-aliupseerit -ammatti-
kunnan synty, koulutus, tausta ja palvelusehdot. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Ilkka Nummela ja dosentti Eero Elfvengren. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Toivo Nygård. 

 
  FL Merja Meriläinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Monenlaiset oppijat englanninkielisessä 
kielikylpyopetuksessa – rakennusaineita opetusjärjestelyjen tueksi. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kaarina Mäkinen (Oulun 
yliopisto) ja dosentti, KT Heini-Marja Järvinen (Turun yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut FT Riikka Alanen. 

 
  FM Laura-Kristiina Moilanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Talonpoikainen sääty, arvo ja kunnia 
suomalaisuuden perustana 1800- ja 1900-lukujen suomenkielisessä proosassa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Anne Ollila 
(Turun yliopisto) ja professori Irma Sulkunen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Kustaa H. J. Vilkuna. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
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8. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Meriläinen, Pál, Pulkkinen) 
 
  FL Merja Meriläinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Monenlaiset oppijat englanninkielisessä 
kielikylpyopetuksessa – rakennusaineita opetusjärjestelyjen tueksi. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 11.12.2007 suostumuksensa mukaisesti professori Kaarina 
Mäkisen (Oulun yliopisto) ja dosentti, KT Heini-Marja Järvisen (Turun yliopisto). 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Meriläiselle (liitteet nro 7 ja 8). 

 
  Maisteri József Pál on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan ”…de mit csináljanak azon a kevesek, kiknek a szívét 
egyformán rontja gyözelem vagy vereség ”. Any Endre és Rákosi Jenö 1915-16-os vitája 
(”…mutta mitä voivat tehdä ne harvat, joiden sydämen murtaa yhtä lailla sekä voitto että 
tappio”. Endre Adyn ja Jenö Rákosin välinen debatti vuosina 1915-1916). Tiedekunta 
määräsi ennakkotarkastajiksi 28.8.2007 suostumuksensa mukaisesti professori, 
akateemikko Ignác Romsicsin (Budapestin ELTE-yliopisto, Unkari) ja professori, 
akateemikko András Görömbein (Debrecenin yliopisto, Unkari). Tarkastajien lausunnot 
on lähetetty maisteri Pálille (liitteet nro 9 ja 10). 

 
  FL Hannu Pulkkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Uutisten arkkitehtuuri. Sanomalehtien ulkoasun 
rakenteet ja esitystavat. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 20.11.2007 professori, 
YTT Riitta Brusilan (Lapin yliopisto) ja FT Pekka Mervolan. Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FL Pulkkiselle (liitteet nro 11 ja 12). 

 
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 

 
 
9. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN  (Huhtamäki, Lappi, Mikkonen, Stjernvall-Järvi, 

Saarinen, Sulkunen) 
 

 FL Ulla Huhtamäen taidehistorian väitöskirjan Heittäydy vapauteen. Avantgarde ja 
Kauko Lehtisen taiteen murros 1961–1965 hyväksyminen. FL Huhtamäki puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 8.12.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Tuija Hautala-
Hirvioja (Lapin yliopisto).  Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Huhtamäelle (liite 
nro 13). 

 
 Tilaisuuden kustos, professori Annika Waenerberg toteaa lausunnossaan, että 

vastaväittäjä hoiti tehtävänsä miellyttävästi keskustellen, edeten työn käsittelyssä 
järjestelmällisesti alusta loppuun. Vastaväittäjä esitti kiitosta ennen kaikkea Kauko 
Lehtisen taidetta koskevasta osuudesta ja kritiikkiä lähinnä siitä, että metodologisiin 
valintoihin kuuluvia käsitteitä ei ruodittu sekä siitä, että useiden taustoittavien 
kappaleiden luonne oli kovin yleisluonteista tekstiä. Väittelijä vastasi vapautuneesti 
eritellen tutkimuksen lähtökohtia. 

 
 Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyväksytty. 
  

FM Tiina-Riitta Lapin etnologian väitöskirjan Neuvottelu tilan tulkinnoista. Etnologinen 
tutkimus sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä 



 8 

kaupunkipuhunnoissa hyväksyminen. FM Lappi puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
1.12.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Kirsi Saarikangas (Helsingin yliopisto). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Lapille (liite nro 14). 

 
 Tilaisuuden kustos, professori Pirjo Korkiakangas toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuus sujui asiainmukaisesti ja akateemisia sääntöjä noudattaen. Vastaväittäjän 
ja väittelijän kesken käytiin teoreettisesti korkeatasoinen keskustelu tutkimuksen 
peruskäsitteistä, niiden valintaperusteista ja metodologisesta ja analyyttisesta 
soveltamisesta tutkimuksen kokonaisuudessa. Väittelijä vastasi erinomaista 
asiantuntemusta osoittaen vastaväittäjän esittämiin laaja-alaista perehtyneisyyttä 
vaativiin kiperiin kysymyksiin. 

 
 Professori Laura Stark esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen. 
 
 FL Simo Mikkosen yleisen historian väitöskirjan State Composers and the Red 

Courtiers. Music, Ideology, and Politics in the Soviet 1930s hyväksyminen. FL 
Mikkonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.11.2007. Vastaväittäjänä toimi DPhil 
Neil Edmunds (University of the West of England, Bristol). Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FL Mikkoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
15).  

 
 Tilaisuuden kustos, professori Seppo Zetterberg toteaa lausunnossaan, että respondentin 

ja opponentin vuoropuhelu sujui asiallisessa ja älyllisessä hengessä vakiintuneita 
akateemisia traditioita noudattaen ja keskeisiin periaatekysymyksiin pitäytyen. 

 
 Professori Seppo Zetterberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
 FM Taina Saarisen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Quality on the Move. Discursive 

Construction of Higher Education Policy from the Perspective of Quality hyväksyminen. 
FM Saarinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 7.12.2007. Vastaväittäjänä toimi 
professori Gary Rhoades (Arizonan yliopisto, USA). Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FM Saariselle (liite nro 16). 

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

vastaväittäjä ja väittelijä kävivät korkeatasoisen tieteellisen keskustelun, jossa pohdittiin 
laajasti väitöskirjan merkitystä ja asemaa alan kansainvälisessä tutkimuskentässä sekä 
viitoitettiin polkuja jatkotutkimuksiin. Väittelijä osoitti hallitsevansa erinomaisesti oman 
tutkimusalueensa. 

 
 Professori Tarja Nikula esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 

 FL Birgitta Stjernvall-Järven taidehistorian väitöskirjan Kartanoarkkitehtuuri osana 
Tandefelt-suvun elämäntapaa hyväksyminen. FL Stjernvall-Järvi puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 13.10.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Laura Kolbe (Helsingin 
yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Stjernvall-Järvelle (liite nro 17). 

 
 Tilaisuuden kustos, professori Heikki Hanka toteaa lausunnossaan, että tilaisuus noudatti 

tavanomaisia akateemisen väitöstilaisuuden muotoja. Väittelijän lectio-osuus avasi 
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käsiteltävän aiheen oleellisilta osin; opponentti kontekstualisoi työn oivallisesti tieteen 
kenttään. Seurannut dialogi opponentin ja respondentin välillä oli asiallista ja oleellisiin 
kysymyksiin keskittynyttä. Väittelijä osoitti hyvin oppineisuutensa selventämällä 
rajauksiaan ja valintojaan, sekä vastaamalla selkeästi esitettyihin kysymyksiin. 

 
 Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
  
 FM Sari Sulkusen suomen kielen väitöskirjan Text Authenticity in International Reading 

Literacy Assessment. Focusing on PISA 2000 hyväksyminen. FM Sulkunen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 17.11.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Karin Taube (Mid 
Sweden University). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Sulkuselle (liite nro 18). 

 
 Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Matti Leiwo toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuus sujui tavanomaisia käytäntöjä noudattaen. Vastaväittäjä puuttui työn 
kannalta keskeisiin kysymyksiin ja väittelijä vastasi niihin erinomaisesti. 

  
 Professori Aila Mielikäinen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

10. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO   (Huhtamäki, Lappi, Mikkonen, Saarinen,     
Stjernvall-Järvi, Sulkunen) 

                              
 FL (väit.) Ulla Huhtamäki, FM (väit.) Tiina-Riitta Lappi, FL (väit.) Simo Mikkonen, FM 

(väit.) Taina Maria Saarinen FL (väit.) Birgitta Stjernvall-Järvi ja FM (väit.) Sari 
Anneli Sulkunen ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 

 
 PÄÄTÖS: Myönnettiin.  

 
 
 
Jyväskylässä 12. joulukuuta 2007 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 


