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Pöytäkirjanpitäjä:  hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–12)   
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 15.10.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
   
 
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 
 

Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksen 309/93 2 §:ssä. Niiden 
mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se 
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin 
virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta tieteellinen vai 
taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 
Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen 
tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut 
tieteelliset ansiot sekä tutkinnot. 
Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä 
hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. 

  
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n ja 
kielitaitolain (424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Jyväskylän 
yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on kielitutkintoasetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä 
ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsi kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Kelpoisuusasetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja 
ruotsin kielen taitoa. 

 
Tiedekuntaneuvoston 13.5.2008 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 
 
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. 
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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 hyväksyi 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. 

 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksissaan 15.9.2009 ja 6.10.2009 hakijoiden 
opetusnäytteet ja arvosteli ne seuraavin arvolausein: 

 
 FT Riikka Alanen erinomainen 
 FL Ari Huhta  erinomainen 
 FT Sari Pöyhönen hyvä 
 FT Sabine Ylönen hyvä. 
 

Hakijoilla Alanen, Huhta, Pöyhönen ja Ylönen voidaan katsoa olevan professorin 
virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. Hakijat Alanen, Huhta ja 
Pöyhönen täyttävät myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. 
Hakija Ylönen voidaan asetuksen (463/1998) 18 §:n perusteella nimittää virkaan. 
 

Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa viivytyksettä 
kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestä 
hallintolaissa (434/2003) säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat hakeneet 
virkaa. Hakija voi tehdä yliopiston rehtorille kirjallisen muistutuksen päätöksestä 30 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tehty. Hakijoille lähetettävä ilmoitus sisältää 
tiedot oikeudesta muistutuksen tekemiseen sekä muistutusmenettelystä.  
  
Virantäyttölain 13 §:n mukaan päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä, ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto koskee myös yliopiston rehtorin 
virantäyttölain ja -asetuksen perusteella tekemiä päätöksiä (virantäyttöseloste). 
 

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

  ESITYS: 1.  Todettaneen, että hakijoilla Alanen, Huhta, Pöyhönen ja Ylönen on 
asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito. 

   2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen kaikki hakijat kelpoiseksi 
virkaan. 

3. Asetettaneen soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaan 
ensimmäiselle ehdokassijalle FT Riikka Alanen, toiselle ehdokassijalle 
FL Ari Huhta ja kolmannelle ehdokassijalle FT Sabine Ylönen.  

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Riikka Alanen 
nimitettäisiin professorin virkaan, jonka ala on soveltava kielentutkimus 
(vakanssinro 10832), 1.12.2009 alkaen.  

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 19.11.2009. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
   6.  Kirjattiin tiedoksi, että erikoistutkija Sabine Ylönen ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 

4. VTT HENRIKA ZILLIACUS-TIKKASEN HAKEMUS DOSENTIKS I  
 
  Vireille 20.10.2009 
 
  VTT Henrika Zilliacus-Tikkanen on jättänyt 12.10.2009 tiedekunnalle anomuksen, että 

hänet nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan journalistiikan dosentiksi.  
 

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. 
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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. 
 

Viestintätieteiden laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena. 

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

tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 
2. Valittaneen asiantuntijoiksi dosentti Birgitta Ney (Södertörns högskola, 

Ruotsi) ja professori (ma), dosentti Iiris Ruoho (Tampereen yliopisto) 
antamaan lausuntonsa VTT Henrika Zilliacus-Tikkasen tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
5. FT SIMO MIKKOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 20.10.2009 
 

FT Simo Mikkonen on jättänyt 13.10.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan yleisen historian dosentiksi, erityisalana 
Venäjän historia. 
 

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 
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toisin säädetä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 
 

Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen, että yleisen historian dosentuuri, erityisalana Venäjän 

historia, on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 
2. Valittaneen asiantuntijoiksi Dr. Pauline Fairclough (Bristolin yliopisto, 

Englanti) ja professori Timo Vihavainen (Helsingin yliopisto) antamaan 
lausuntonsa FT Simo Mikkosen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. FT TUIJA SARESMAN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 20.10.2009 
 
  FT Tuija Saresma on jättänyt 14.10.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti 
elämäkertatutkimuksen dosentiksi. 

 
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. 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena. 
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  ESITYS: 1. Todettaneen, että nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti 
elämäkertatutkimuksen dosentuuri, on opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellinen. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Vilma Hänninen (Kuopion 
yliopisto) ja dosentti Päivi Kosonen (Tampereen yliopisto) antamaan 
lausuntonsa FT Tuija Saresman tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
7. MUSIIKKITERAPIAN OPETUSSUUNNITELMA KAUDELLE 2009 –2011 

 
Musiikin laitoksen esitys avoimen yliopiston järjestämän musiikkiterapian perus- ja 
aineopintojen opetussuunnitelmaksi on oheisena liitteenä nro 2.  

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelma liitteen mukaisesti  

 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 

 
8. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Amato)  

 
  Dosentti Anne Helttula ja professori Marianne Pade (Århusin yliopisto) esittävät, että 

dottore Lorenzo Amaton romaanisen filologian lisensiaatintutkimus Mirabilia urbis 
Romae: trasformazioni tipologiche nel passaggio dal manoscritto alla stampa 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Outi Merisalo. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty dottore Amatolle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 3 ja 4). 

 
  Professori Outi Merisalo esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen (5/5).  
  
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
9. VÄITÖSTILAISUUS (Heikkinen, Pitkäsalo, Vaarala) 

 
FL Olli Heikkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Äänitemoodi. Äänite musiikillisessa 
kommunikaatiossa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
6.10.2009. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 4.12.2009 klo 12 Paulaharjun salissa 
(Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii dosentti Pekka Gronow (Helsingin yliopisto) ja 
kustoksena dosentti Yrjö Heinonen.  
 
FM Eliisa Pitkäsalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sankareita ja tarinoita. Kalevalaiset 
henkilöhahmot Johanna Sinisalon romaanissa Sankarit. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.9.2009. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
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7.11.2009 klo 12 salissa H 320. Vastaväittäjänä toimii dosentti, yliassistentti Matti 
Savolainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Erkki Vainikkala.  
 
FL Heidi Vaarala on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Oudosta omaksi. Miten suomenoppijat keskustelevat 
nykynovellista? Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.9.2009. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 12.12.2009 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii professori Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Maisa Martin. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
10. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Pimiä, Vuorio) 
 

FL Tenho Pimiän etnologian väitöskirjan Tähtäin idässä. Suomalainen sukukansojen 
tutkimus toisessa maailmansodassa hyväksyminen. FL Pimiä puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 3.10.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Pimiälle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 5). 

 
Tilaisuuden kustos, dosentti Pirjo Korkiakangas toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus sujui asianmukaisesti ja akateemisia sääntöjä noudattaen. Vastaväittäjän 
ja väittelijän kesken käytiin mielenkiintoinen keskustelu tutkimuksen peruskäsitteistä, 
niiden valintaperusteista ja metodologisesta ja analyyttisesta soveltamisesta tutkimuksen 
kokonaisuudessa. Väittelijä vastasi asiantuntevasti ja perehtyneisyyttä osoittaen 
vastaväittäjän esittämiin kiperiinkin kysymyksiin.  
 

  Professori Laura Stark esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (3/5).  
 

FL Kaija Vuorion Suomen historian väitöskirjan Sanoma, lähettäjä, kulttuuri. 
Lehdistöhistorian tutkimustraditiot Suomessa ja median rakennemuutos hyväksyminen. 
FL Vuorio puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.10.2009. Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FL Vuoriolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 6).  
 
Tilaisuuden kustos, professori Petri Karonen toteaa lausunnossaan, että vastaväittäjä 
esitti perusteltuja kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa väitöskirjaksi tarkoitettujen 
monografioiden keskinäiseen koherenssiin sekä tutkimuksen lähestymistapoihin ja -me-
netelmiin. Korkeatasoisessa keskustelussa väittelijä vastasi luontevasti ja perusteli 
valintojaan mallikkaasti.  
 
Professori Petri Karonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (3/5).  

 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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11. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Amato) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Dottore Lorenzo Amato (romaaninen filologia) 
     
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
12. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Pimiä) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FL (väit.)  Tenho Ilari Pimiä (etnologia) 
     
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 21. lokakuuta 2009 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 
 
 


