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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 1.10.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10832) 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 1.8.1996 lukien professorin 
virka, jonka ala on soveltava kielentutkimus. Virka on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. 
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Soveltavan kielentutkimuksen keskus esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.5.2008 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 23.6.2008 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FL Ari Huhta 
FT Sari Pöyhönen 
FT Sabine Ylönen 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 30.9.2008 virantäytön asiantuntija-
ehdokkaiksi 1. professori Tim McNamaran (Melbournen yliopisto, Australia) sekä 
varalle professorit Constant Leung (King’s College London, Englanti) ja Elana Shohamy 
(School of Education, Tel-Aviv, Israel), 2. professori Pirkko Nuolijärven (Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus) sekä varalle professorit Seppo Tella (Helsingin yliopisto) ja Jan-
Ola Östman (Helsingin yliopisto) ja 3. professori Barbara Seidlhoferin (Wienin 
yliopisto, Itävalta) sekä varalle apulaisprofessorit Julie A. Belz (Indiana University-
Purdue University Indianapolis, USA) ja Ulrike Jessner (Innsbruckin yliopisto, Itävalta). 
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 22.10.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 11.11.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Ulrike Jessner, Tim McNamara ja Pirkko Nuolijärvi. Professori McNamara 
kieltäytyi asiantuntijatehtävästä. Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 9.12.2008 
hänen tilalleen professori Constant Leungin (King’s College London, Englanti) ja hän 
suostui ottamaan tehtävän vastaan.  
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 8/25.8.2009 liitteenä nro 1. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 25.8.2009, että viran opetusnäytetilaisuudet 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksien yhteydessä tiistaina 15.9.2009 (Huhta ja 
Pöyhönen) ja 6.10.2009 (Alanen ja Ylönen) klo 13.00 luentosalissa A 103 ja että 
opetusnäytettä kutsutaan pitämään kaikki hakijat. 
 
Dekaani on hyväksynyt 7.9.2009 ja 28.9.2009 tekemillään päätöksillä hakijoiden 
opetusnäytteiden aiheet: 
 
FT Riikka Alanen Toimijuus kielen oppimisessa ja opettamisessa 
FL Ari Huhta  Kielitaidon itsearviointi tutkimusvälineenä soveltavassa 

kielentutkimuksessa 
FT Sari Pöyhönen  Kielen ja identiteetin tutkimus 
FT Sabine Ylönen Aineistolähtöinen kielenoppiminen ja -opetus 
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 ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet. 
 
 PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavin arvolausein: 
 
  FT Riikka Alanen erinomainen 
  FL Ari Huhta  erinomainen 
  FT Sari Pöyhönen hyvä 
  FT Sabine Ylönen hyvä. 
 
 
4. SUOMEN HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11153) 
 
  Vireille 16.6.2009 
 

Historian ja etnologian laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
Suomen historian yliassistentin viran haettavaksi. Virka on yliopiston yhteinen ja 
sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian laitokselle. Viran alaa ei ole 
täsmennetty.  
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 16.6.2009 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että virka julistettaisiin haettavaksi 
1.1.2010 alkavaksi viisivuotiskaudeksi, ajaksi 1.1.2010–31.12.2014.  
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
Yliassistentin virkaa hakivat 19.8.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FT Tapio Bergholm 
FT Jari Eilola 
FT Piia Einonen 
PhD Antero Holmila 
YTM (väit.), FM Aapo Jumppanen 
FT Olli Matikainen 
FT Heikki Roiko-Jokela 
FT Heli Valtonen 

 
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. 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 
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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 hyväksyi 11.9.2009 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 
 
Dekaani vapautti 11.9.2009 tekemällään päätöksellä hakija Heikki Roiko-Jokelan 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Roiko-Jokela on antanut opetusnäytteet 8.6.2006 
historian yliassistentuurin virantäytön yhteydessä ja 29.10.2002 Suomen historian 
professuurin virantäytön yhteydessä. Opetusnäytteet arvosteltiin tuolloin erinomainen ja 
hyvin hyvä.  

 
Viran opetusnäytetilaisuudet järjestettiin 21.–22.9.2009. Laitoksen johtajan esityksen 
perusteella kaikki hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte. 
 
Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 
seuraavilla arvolauseilla: 
 
FT Tapio Bergholm  erinomainen 
FT Jari Eilola   hyvä 
FT Piia Einonen  erinomainen 
PhD Antero Holmila  hyväksytty 
YTM (väit.), FM Aapo Jumppanen erinomainen 

  FT Olli Matikainen  erinomainen 
FT Heli Valtonen  hyvä 

 
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala esittää, että historian yliassistentin 
virkaan nimitettäisiin FT, dosentti Heikki Roiko-Jokela 1.1.2010 alkavaksi 
viisivuotiskaudeksi. 

 
  Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 2. 
 

  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

2. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät palvelussuhteen muodolliset 
kelpoisuusehdot. 

3. Otettaneen FT Heikki Roiko-Jokela yliassistentin palvelussuhteeseen, 
jonka ala on Suomen historia, 1.1.2010 alkavaksi viisivuotiskaudeksi, 
ajaksi 1.1.2010–31.12.2014. Yliopistolain (558/2009) 32 §:n mukaan 
palvelussuhde on työsuhde. Työsopimus FT Heikki Roiko-Jokelan 
kanssa tehdään erikseen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
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5. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 13645) 
 
  Vireille 16.6.2009 
 

Historian ja etnologian laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
historian yliassistentin viran haettavaksi. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian laitokselle Suomen historian 
oppiaineeseen ja se on kohdennettu Ruotsin ajan tutkimukseen. Virkaan kuuluvan 
tutkimuksen erityiseksi painopisteeksi on määritelty varhaismodernin ajan historia, mitä 
koskeva tutkimus on Suomen historian keskeinen painoala. 

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 16.6.2009 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että virka julistettaisiin haettavaksi 
1.1.2010 alkavaksi viisivuotiskaudeksi, ajaksi 1.1.2010–31.12.2014.  
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Yliassistentin virkaa hakivat 19.8.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FT Tapio Bergholm 
FT Jari Eilola 
FT Piia Einonen 
YTM (väit.), FM Aapo Jumppanen  
FT Marko Lamberg 

  FT Olli Matikainen 
PhD Mika Suonpää 
Annette Unger 
 

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. 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. 
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Dekaani hyväksyi 11.9.2009 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat.  
 
Dekaani vapautti 11.9.2009 tekemällään päätöksellä hakija Marko Lambergin 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Lamberg on antanut opetusnäytteen 14.5.2007 historian 
lehtoraatin virantäytön yhteydessä ja hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin 
arvolauseella erinomainen.   
 
Viran opetusnäytetilaisuudet järjestettiin 21.–22.9.2009. Laitoksen johtajan esityksen 
perusteella virkaan kelpoiset hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte. 
 
Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 
seuraavilla arvolauseilla: 
 
FT Tapio Bergholm  erinomainen 
FT Jari Eilola   hyvä 
FT Piia Einonen  erinomainen 

  YTM (väit.), FM Aapo Jumppanen erinomainen 
  FT Olli Matikainen  erinomainen 

PhD Mika Suonpää  erinomainen 
 
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala esittää, että historian yliassistentin 
virkaan nimitettäisiin FT, dosentti Marko Lamberg 1.1.2010 alkavaksi 
viisivuotiskaudeksi. 

 
  Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 3. 
 

  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

2. Todettaneen, että kaikki muut hakijat, paitsi Unger täyttävät 
palvelussuhteen muodolliset kelpoisuusehdot. 

3. Otettaneen FT Marko Lamberg yliassistentin palvelussuhteeseen, jonka 
ala on historia, 1.1.2010 alkavaksi viisivuotiskaudeksi, ajaksi 1.1.2010–
31.12.2014. Yliopistolain (558/2009) 32 §:n mukaan palvelussuhde on 
työsuhde. Työsopimus FT Marko Lambergin kanssa tehdään erikseen. 

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

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että FT Ritva Takkinen otettaisiin professorin palvelussuhteeseen, jonka ala on 
suomalainen viittomakieli, ajaksi 1.1.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittaman viittomakielen maisteriopintojen loppuunsaattaminen. 
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että FT Ritva Takkiselle myönnettäisiin vapautus viittomakielen lehtoraatista vastaavaksi 
ajaksi. 
   
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijan ansioista 
ovat liitteenä nro 4. 

 
että FL Jaana Toomar otettaisiin lehtorin palvelussuhteeseen, jonka ala on kielet, ajaksi 
1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden kielten aineenopettajan-
koulutuksen laajennusohjelman loppuunsaattaminen. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijan ansioista 
ovat liitteenä nro 5. 
 
ESITYS:  Puollettaneen ja esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
7. HALLINTOPÄÄLLIKÖN TYÖSOPIMUSSUHTEINEN TEHTÄVÄ  
  
  Vireille 28.8.2009 
   

Haettavana oleva hallintopäällikön tehtävä on yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan. Tehtävä tulee avoimeksi 1.2.2010 alkaen. 
 
Dekaani on 28.8.2009 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hallintopäällikön 
työsopimussuhteisen tehtävän täyttösuunnitelman. Sen jälkeen hallintovirasto julisti 
viran haettavaksi.  
 
Hallintopäällikön tehtävää hakivat 28.9.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FT Piia Einonen 
TTM Pirjo Gustafson 
FM Marjo Havila 
YTT Tiina Hokkanen 
KTM Kati Hyvönen 
FL Petri Jussila 
YTM Päivi Kamppi 
FM Marko Kohvakka 
KTT Minna Koskinen 
FT Mika Lähteenmäki 
FT Simo Mikkonen 
KT Tiina Nevanpää 
KTM Katja Niskakoski 
FT Raija Oikari 
KTM Mirjami Olmiala 
FM Pekka Olsbo 
TkT Riitta Penttinen 
KTM Meri Rahkola 
FL Juha Ruuska 
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Tiedekunnan hallintopäällikön tehtävänä on valmistella omalta osaltaan 
tiedekuntaneuvoston ja dekaanin päätettäväksi tulevat asiat ja vastata päätösten 
toimeenpanosta sekä yhteydenpidosta eri sidosryhmiin yhdessä dekaanin kanssa. 
Hallintopäällikkö hoitaa dekaanin lähimpänä tukena tiedekunnan hallintoa ja toimii 
tiedekunnan palvelukeskuksen esimiehenä. Tehtävät painottuvat erityisesti tiedekunnan 
henkilöstö-, talous- ja sopimushallintoon sekä toiminnan suunnitteluun ja talouden 
hallintaan. 
 
ESITYS: Todettaneen tehtävän hakijat. 
  
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 2. Kirjattiin tiedoksi, että hallintopäällikkö Matti Myllykoski ei 

osallistunut asian käsittelyyn. 
 

  
8. OPISKELIJAVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2010 
  
  Hallintojohtosäännön mukaan tiedekunta päättää yksityiskohtaisista valintaperusteista. 

Oheisena on esitys tutkinto-opiskelijoiden valintaperusteista vuodelle 2010 (liite nro 6). 
Esitys sisältää hakutiedot, valintaperusteet ja valintakokeiden tiedot. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
9.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Böhm, Lehtonen, Mikkonen) 
 
  MA Gábor Böhm on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Önéletirás, emlékezet, elbeszélés. Az 20. századik magyar 
emlékezö próza hermeutikai aspektusai az önéletirás-kutatás ujabb eredményi tükrében 
(Autobiografia, muisti, kertominen. 1900-luvun unkarilaisen proosan hermeneuttiset 
aspektit autobiografian tutkimuksen uusimpien tulosten valossa). Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori István Dobos (Debrecenin 
yliopisto) ja apulaisprofessori János Mekis (Pecsin yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma.  
 
FM Sanna Lehtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Invisible girls and old young women: fantastic 
bodily transformations and gender in children’s fantasy novels by Diana Wynne Jones 
and Susan Price. Väitöskirja on laadittu Jyväskylän yliopiston ja Macquarien yliopiston 
(Sydney) välillä solmitun Cotutelle-sopimuksen mahdollistamassa yhteisohjauksessa. 
Sopimuksen mukaan väitöskirja esitetään hyväksyttäväksi sekä Jyväskylän yliopistossa 
että Macquarien yliopistossa tohtorin yhteistutkintoa varten (Joint Degree). Väittely 
tapahtuu molemmissa yliopistoissa. Macquarien yliopistossa työn arvioi kolmihenkinen 
paneeli. Esitetään, että Jyväskylässä tapahtuvaa väittelyluvan myöntämistä varten 
määrätään ennakkotarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti professori Kim Reynolds 
(Newcastle University), joka kuuluu mainittuun paneeliin, ja että toisena lausuntona 
käytetään paneelin tuottamaa dokumenttia työn hyväksymisestä. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Sirpa Leppänen.  
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FL Inka Mikkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan ”Olen sitä mieltä, että…” Lukiolaisten yleisönosasto-
kirjoitusten rakenne ja argumentaatio. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti emeritaprofessori Anneli Kauppinen ja FT Anne Mäntynen 
(Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Minna-Riitta 
Luukka.    
 

  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Heikkinen, Jablonczay, Oja, Rouhiainen-Neunhäuserer)  
 
  Pöydälle 15.9.2009 
  FL Olli Heikkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Äänitemoodi. Äänite musiikillisessa 
kommunikaatiossa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 26.5.2009 suostumuksensa 
mukaisesti dosentti Antti-Ville Kärjän (Turun yliopisto) ja dosentti Tarja Rautiainen-
Keskustalon (Tampereen yliopisto). Tarkastajien lausunnot on toimitettu 
tiedekuntaneuvoston jäsenille esittelylistan 9/15.9.2009 liitteinä 10 ja 11. Professori 
Erkki Vainikkalan lausunto oheisena liitteenä nro 7.  

 
  Pöydälle 16.6.2009 
  MA Timea Jablonczay on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Nıi szubjektumpoziciók és mintázatok a 
szövegtérben. Magyar irónık a két világháború között (Naissubjektit ja naiseuden mallit 
tekstuaalisessa tilassa. Unkarilaiset naiskirjailijat maailmansotien välisenä aikana). 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 17.2.2009 suostumuksensa mukaisesti 
professori Beáta Thomkan (Pécsin yliopisto) ja apulaisprofessori Jolanta Jastrzebskan 
(Rijksuniversiteit Groningen). Tarkastajien lausunnot on toimitettu käännöksinä 
tiedekuntaneuvoston jäsenille esittelylistan 7/16.6.2009 liitteinä 18 ja 19. Professori 
Beáta Thomkan lausunto oheisena liitteenä nro 8. 
 

  FM Outi Oja on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Silmän kieli. 1990-luvun suomenkielisen lyriikan narsistinen 
poetiikka. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 7.4.2009 suostumuksensa mukaisesti 
yliopistonlehtori, FT Vesa Haapalan (Helsingin yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori 
Janna Kantolan (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Ojalle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 
 

  FM Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
puheviestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Johtajan vuorovaikutus-
osaaminen ja siihen liittyvän koulutuksen vaikuttavuus tietoperustaisessa 
organisaatiossa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 9.9.2008 suostumuksensa 
mukaisesti professori Johanna Kujalan (Tampereen yliopisto) ja professori Riitta 
Viitalan (Vaasan yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Rouhiainen-
Neunhäusererille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 
12). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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11. VÄITÖSTILAISUUS (Jablonczay, Oja, Rouhiainen-Neunhäuserer) 
 
MA Timea Jablonczay on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Nıi szubjektumpoziciók és mintázatok a 
szövegtérben. Magyar irónık a két világháború között (Naissubjektit ja naiseuden mallit 
tekstuaalisessa tilassa. Unkarilaiset naiskirjailijat maailmansotien välisenä aikana). 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6.10.2009. Väitöstilaisuus 
pidetään lauantaina 10.10.2009 klo 12 salissa D 109. Vastaväittäjänä toimii professori 
Beáta Thomka (Pécsin yliopisto) ja kustoksena professori Tuomo Lahdelma.  
 

  FM Outi Oja on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Silmän kieli. 1990-luvun suomenkielisen lyriikan narsistinen 
poetiikka. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6.10.2009. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 19.12.2009 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii dosentti, yliopistonlehtori Janna Kantola (Helsingin yliopisto) ja 
kustoksena professori Leena Kirstinä. 

 
  FM Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer on anonut väittelylupaa puolustaakseen 

puheviestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Johtajan vuorovaikutus-
osaaminen ja sen kehittyminen. Johtamisen viestintähaasteet tietoperustaisessa 
organisaatiossa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6.10.2009. 
Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 20.11.2009 klo 12 salissa M103 (Musica). 
Vastaväittäjänä toimii professori Riitta Viitala (Vaasan yliopisto) ja kustoksena 
professori Tarja Valkonen. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Helle, Särkkä) 
 

FM Anna Helteen kirjallisuuden väitöskirjan Jäljet sanoissa. Jälkistrukturalistisen 
kirjallisuuskäsityksen tulo 1980-luvun Suomeen hyväksyminen. FM Helle puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 12.9.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Helteelle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13).  
 
Tilaisuuden kustos, Leena Kirstinä toteaa lausunnossaan, että vastaväittäjä antoi 
alkulausunnossaan tunnustusta muun muassa Helteen tutkimuksen 
harvinaislaatuisuudesta ja tarpeellisuudesta, minkä jälkeen seurasi syvällinen ja samalla 
hyvin kuulijat huomioon ottava keskustelu teoksen nimestä, työn paikasta 
tutkimuskentällä, keskeisistä premisseistä ja käsitteistä. Väittelijä puolusti vakuuttavasti 
ja tehokkaasti omia kantojaan.  
   
Professori Leena Kirstinä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5).  
 
FL Timo Särkän yleisen historian väitöskirjan Hobson’s Imperialism. A Study in Late-
Victorian Political Thought hyväksyminen. FL Särkkä puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
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22.8.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Särkälle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 14).  
 

  Tilaisuuden kustos, professori Seppo Zetterberg toteaa lausunnossaan, että opponentin ja 
respondentin vuoropuhelu oli brittiläisen henkevää, ja se sujui kaikin puolin asiallisissa 
merkeissä erityisesti väitöskirjan keskeisiin periaatekysymyksiin pitäytyen. 

 
Professori Seppo Zetterberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
kiitettävä (4/5).  

 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
13. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Lukkarinen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FM Ilppo Lukkarinen (musiikkikasvatus)    

  
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Helle, Särkkä) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM (väit.) Anna Helle (kirjallisuus) 
 
  FL (väit.) Timo Särkkä (yleinen historia) 
   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 7. lokakuuta 2009 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 


