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Opiskelija Suvi Linjamaa   1 - 16 1 - 13 
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Pöytäkirjanpitäjä:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1202 (asiat 1–16)  
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 22.2.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen ja dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. ENGLANNIN KIELEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA SUHDE 
 
  Vireille 13.6.2006 

 
Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi professorin 
määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on englannin kieli, ajaksi 1.8.2007–31.12.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
13.6.2006 virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
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Englannin kielen professorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 18.10.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FT Päivi Pahta 
FT Anne Pitkänen-Huhta 
FT Greg Watson 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 24.10.2006 virkasuhteen täytön 
asiantuntijoiksi emeritusprofessori Håkan Ringbomin (Åbo Akademi) ja professori Anna 
Maurasen (Helsingin yliopisto). Professori Maurasen luovuttua asiantuntijatehtävästä, 
hänen tilalleen valittiin emeritusprofessori Dieter Wolff (Bergische Universität 
Wuppertal, Saksa), joka suostui ottamaan tehtävän vastaan. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 2/6.2.2007 liitteenä nro 4. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.  
 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 6.2.2007, että virkasuhteen opetusnäyte-
tilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 27.2.2007 klo 
13.15 alkaen luentosalissa C 3, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään 
asiantuntijoiden ehdokassijoille asettamat hakijat Alanen, Pahta ja Pitkänen-Huhta. 
 
FT Alanen on anonut vapautusta opetusnäytteen pitämisestä 16.2.2007 päivätyllä 
kirjeellä. Hän on antanut opetusnäytteen 12.12.2006 kielenopetuksen professorin 
viranhaun yhteydessä ja hänen opetusnäytteensä hyväksyttiin arvolauseella hyvä. 
Dekaani on 19.2.2007 tekemällään päätöksellään puoltanut vapautusta opetusnäytteen 
pitämisestä. 
 
FT Pahta on ilmoittanut tiedekunnalle, ettei tule pitämään opetusnäytettä.  
 
Dekaani on hyväksynyt 20.2.2007 tekemällään päätöksellä hakija Pitkänen-Huhdan 
opetusnäytteen aiheen: 
 
FT Anne Pitkänen-Huhta Literacy practices in foreign language education. 
      

  ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakija Pitkänen-Huhdan opetusnäyte. 
 

  PÄÄTÖS: 1. Kuultiin hakija Pitkänen-Huhdan opetusnäyte ja arvosteltiin se 
arvolauseella erinomainen. 

   2. Kirjattiin tiedoksi, että tutkija Ari Huhta ei osallistunut asian 
käsittelyyn. 
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4. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUH DE 
 

Vireille 27.2.2006 
 
Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi englannin 
kielen lehtorin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena oli opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Dekaani hyväksyi 27.2.2006 tekemällään 
päätöksellä virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  

 
Englannin kielen lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 21.4.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FM Galina Dubova 
FM Helena Miettinen 
FM Sara Myllyaho 
FM Johanna Sjöblom 
M.A. Christoph Zimmel 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä tehtävistä annetun asetuksen 
(309/93, muutettu A463/98 ja A1217/00) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, 
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä 
opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko 
virkaan nimitettävältä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan 
kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, joka on erittäin 
hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Kielten lehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee opetettavan 
kielen erittäin hyvin (1083/95, 4§). 

 
Kelpoisuusasetuksen 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan 
yliopistojen 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 annetun kielitutkintoasetuksen (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 ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä 
määrätyllä tavalla. Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, 
voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen 
taitoa. 

 
Virantäyttösuunnitelmassa todettiin, että virkasuhteeseen nimitettävältä toivotaan 
käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Käytännöllistä perehtyneisyyttä 
arvioitaessa otetaan huomioon mm. hakijoiden opettajankoulutus ja opetuskokemus. 
Virkasuhdetta täytettäessä katsotaan eduksi tutkimus ja opetuskokemus vieraan kielen, 
erityisesti englannin kielen, oppimisen ja opettamisen alueella. On mahdollista, että 
virkasuhde voi jatkua, mikäli siihen saadaan rahoitusta.  
 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 18.5.2006. Laitoksen esityksen perusteella 
opetusnäytettä kutsuttiin pitämään kärkihakijat Dubova ja Miettinen.  
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Tiedekuntaneuvosto arvosteli 23.5.2006 opetusnäytteet seuraavasti:  
 
Dubova  hylätty 
Miettinen hyvä 

  
Tiedekuntaneuvosto nimitti virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007 FM Helena 
Miettisen. 
   
Laitoksen johtaja Bertold Fuchs on esittänyt, että FM Helena Miettiselle annetaan 
virkasuhteeseen jatkonimitys ajaksi 1.8.2007–31.12.2009. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio on liitteenä nro 1.  
  

  ESITYS: 1.  Todettaneen, että hakija Miettinen täyttää viran muodolliset 
kelpoisuusehdot. 

2.  Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FM Helena Miettinen 
nimitettäisiin englannin kielen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2007–31.12.2009. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen.  
 
 
5. TAIDEKASVATUKSEN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 13706) 
 
  Vireille 27.2.2007 
 

Yliopiston rehtori on 26.1.2007 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2007 alkaen 
yliassistentin viran, jonka ala on taidekasvatus. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Laitoksen 
johtaja Hanna Pirinen esittää humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin 
haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää opetusansioiden 
portfolion, on oheisena liite nro 2. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 

  ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 2 mukainen taidehistorian yliassistentin 
viran virantäyttösuunnitelma.  

   2. Esitettäneen hallintovirastolle, että taidehistorian yliassistentin virka 
julistetaan haettavaksi. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
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6. KIRJALLISUUDEN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11160) 
 
  Vireille 27.2.2007 
 

Kirjallisuuden yliassistentin virka on perustettu 1.9.1972 alkaen valtiovarainministeriön 
kirjeellä n:o P 625/28.1.1972. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja 
Hanna Pirinen esittää humanistiselle tiedekunnalle, että kirjallisuuden yliassistentin 
virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää opetusansioiden 
portfolion, on liitteenä nro 3. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 

  ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 3 mukainen kirjallisuuden yliassistentin 
viran virantäyttösuunnitelma.  

   2. Esitettäneen hallintovirastolle, että kirjallisuuden yliassistentin virka 
julistetaan haettavaksi. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Hyväksyttiin pienin täsmennyksin. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
7. VTT VESA VAREKSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

VTT Vesa Vares on jättänyt 7.12.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin aate- ja yhteiskuntahistorian 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.  
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 12.12.2006 aate- ja yhteiskuntahistorian 
dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi 
professori Toivo Nygårdin (Jyväskylän yliopisto) ja professori Timo Soikkasen (Turun 
yliopisto) antamaan lausuntonsa VTT Vesa Vareksen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisena (liite nro 4). Molemmat 
asiantuntijat katsovat VTT Vareksen tieteellisesti päteväksi aate- ja yhteiskuntahistorian 
dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi 19.3.2007 klo 14.00 alkaen 
salissa H 105. VTT Vares esittää opetusnäytteensä aiheeksi Silta säilyttämisestä 
aktivismiin ja demokratiasta autoritarismiin? Yhteiskunnan, lain ja politiikan kriisi 
keskisäädyn kannalta katsottuna venäläistämisvuosina ja 1920 - 30-lukujen vaihteessa. 

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

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

Nygård, pj., yliassistentti Olli Matikainen, yliassistentti Satu 
Matikainen, amanuenssi Tuulikki Tuomainen, siht. ja opiskelija Tiina 
Kupiainen.   

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

Piirainen-Marsh, Karonen, Salo-Lee, Ojala ja Valo katsoivat VTT 
Vareksen tieteellisesti päteväksi. 

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 

 
 
8. PhD ÅSA PALVIAISEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 6.2.2007 
 

PhD Åsa Palviainen on jättänyt 9.1.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan kielten dosentiksi, erityisalana kielen 
kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa.  

 
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 



 7 

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.  

     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 6.2.2007 kielten dosentuuria, erityisalana kielen 
kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa, opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professorit Gisela Håkansson (Lundin yliopisto) ja 
Marketta Sundman (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Åsa Palviaisen 
tieteellisestä pätevyydestä. Professori Sundman on luopunut asiantuntijatehtävästä ja 
hänen tilalleen on kutsuttu professori Mirja Saari (Helsingin yliopisto), joka on 
suostunut ottamaan tehtävän vastaan. 

  
 ESITYS:  Valittaneen toiseksi asiantuntijaksi professori Mirja Saari. 
 

  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
9. PhD PERTTI ANTTOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI  

 
 Vireille 27.2.2007 
 

PhD Pertti Anttonen on jättänyt 14.2.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin etnologian 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. 

 
Historian ja etnologian laitos pitää etnologian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena. 
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PhD Pertti Anttonen on antanut opetusnäytteen 18.1.2005 aiheesta Suullisesti välittyvät 
mentaliteetit ja niiden etnologinen tutkimus. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 
opetusnäytteen arvosanalla hyväksytty. 
 
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 8.2.2005 PhD Pertti Anttosen kelpoiseksi 
professorin virkaan. Kysymyksessä oli tuolloin etnologian professorin virka. PhD 
Anttonen asetettiin ehdollepanossa toiselle ehdokassijalle. 
 
Esitetään, että etnologian dosentuurin täytössä käytettäisiin edellä mainitun virantäytön 
asiantuntijoiden antamia lausuntoja. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 5. 
 
PhD Anttosen hakemusasiakirjat ja asiantuntijoiden alkuperäiset lausunnot ovat 
nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

  ESITYS: 1. Todettaneen, että etnologian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellinen. 

 2.  Todettaneen, että PhD Anttonen täyttää kaikki dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

 3.  Nimitettäneen PhD Pertti Anttonen etnologian dosentiksi 1.3.2007 
alkaen. 

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

 
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että Staatsexamen Petra Linderoos nimitettäisiin saksan kielen yliopistonopettajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen 
laajennushanke. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 6. 
 
että FT Anne Mäntynen nimitettäisiin kielten yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 11177) ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito.   
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 7. 
 
että FM Alexei Lobski nimitettäisiin venäjän kielen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 10616) ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 8.  

   
 ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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11.  ENGLANNINKIELISEN MAISTERIOHJELMAN TODISTUS  
 

Yliopiston englanninkielisissä maisteriohjelmissa on tarkoitus antaa englanninkielinen 
todistus mahdollisen suomenkielisen lisäksi.  
 
Todistuskäännöstä on valmisteltu JY:n tiedekuntien kesken ja se on tarkistettu 
kieliasiantuntijoilla (liite nro 9). Humanistisen alan Master of Arts -tutkintonimike on 
vahvistettu tutkintoasetuksen nro 794/2004 liitteessä.  
 

  ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 
 

  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 

 
12. KANDIDAATINTUTKIELMA TODISTUKSESSA 

 
Eri tahoilta on ehdotettu, että kandidaatintutkielma tulisi saada selkeämmin näkyviin 
tutkintotodistuksessa. Nyt se mainitaan vain selitysosassa.  
Esimerkiksi Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa todistukseen merkitään 
pääaineen kohdalle lause ”… aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma”. Lapin 
yliopiston taiteiden tiedekunnassa merkitään myös tutkielman pistemäärä ja arvolause.   
 

  ESITYS: Päätettäneen, että kandidaatin todistukseen merkitään pääaineen kohdalla 
lause ”aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma”. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 

13. KULTTUURIORGANISAATION JOHTAMINEN JA KEHITTÄMIN EN 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että JAMK:n järjestämät 30 op:n 
erikoistumisopinnot, nimeltään Kulttuuriorganisaation johtaminen ja kehittäminen, 
hyväksyttäisiin tiedekunnan tutkintoon sivuaineena. 
 
Erikoistumisopintojen kuvaus on oheisena (liite nro 10). Kokonaisuus suoritetaan 
JAMK:n perustutkinnon jälkeen.  

 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 

 
14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Hujanen, Saarikallio, Tuokko) 
 

FL Erkki Hujasen journalistiikan väitöskirjan Lukijakunnan rajamailla. Sanomalehden 
muuttuvat merkitykset arjessa hyväksyminen. FL Hujanen puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 27.1.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Heikki Heikkilä (Tampereen 
yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Hujaselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11). 
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Tilaisuuden kustos professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että väittelijä ja 
vastaväittäjä kävivät perinteisten akateemisten muotojen puitteissa korkeatasoisen ja 
informatiivisen keskustelun väitöskirjan keskeisistä teemoista.   

 
 Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 

FM Suvi Saarikallion musiikkikasvatuksen väitöskirjan Music as Mood Regulation in 
Adolescence hyväksyminen. FM Saarikallio puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
20.1.2007. Vastaväittäjänä toimi professori Richard Ashley (Northwesternin yliopisto, 
USA). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Saarikalliolle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12).  

 
Tilaisuuden kustos professori Jukka Louhivuori toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus eteni noudattaen perinteistä muotoa, ja että FM Saarikallio puolusti 
väitöskirjaansa hyvin ja sai erinomaisista vastauksistaan vastaväittäjänä toimineelta 
professori Richard Ashleylta erityiskiitoksen väitöstilaisuuden päätteeksi.  
 
Professori Jukka Louhivuori esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen. 

 
FM Eeva Tuokon soveltavan kielitieteen väitöskirjan Mille tasolle perusopetuksen 
englannin opiskelussa päästään? Perusopetuksen päättövaiheen kansallisen arvioinnin 
1999 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin linkitetyt tulokset hyväksyminen. FM 
Tuokko puolusti julkisesti väitöskirjaansa 3.2.2007. Vastaväittäjinä toimivat dosentti 
Heini-Marja Järvinen (Turun yliopisto) ja FT Taina Juurakko-Paavola (Hämeen 
ammattikorkeakoulu). Vastaväittäjien lausunto on lähetetty FM Tuokolle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13).  

 
Tilaisuuden kustos dosentti Sauli Takala toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuudessa 
noudatettiin perinteellisiä menoja, vastaväittäjät suorittivat tehtävänsä asiantuntevasti ja 
väittelijä vastasi kysymyksiin pätevästi. 

 
Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä.        

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Blomberg) 

 
 Tutkintoa on anonut 
 
 Kristian Blomberg 
 pääaine: kirjallisuus (yleinen) 
  hyvä 

 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Hujanen, Saarikallio, Tuokko) 
  

FL (väit.) Erkki Hujanen, FM Suvi Saarikallio (väit.) ja FM Eeva Tuokko (väit.) ovat 
anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
 
Jyväskylässä 28. helmikuuta 2007 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 

 
 


