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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 12.11.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
  
3. VIRKAJÄRJESTELYT 
 
  Tiedekunnan palvelukeskuksen virkajärjestelyt. 
 

Humanistinen tiedekunta on antanut 26.8.2009 hallintoviraston pyytämän selvityksen 
palvelukeskuksen kehittämisestä. Tiedekunta esitti, että neljän henkilön pitkään 
jatkuneet määräaikaiset tehtävät vakinaistetaan. 
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  Humanistisen tiedekunnan hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, että 
HuK Satu Julin nimitettäisiin osastosihteerin virkaan (vakanssinro 10950) 1.12.2009 
alkaen toistaiseksi (taloustiimi). 
HuK Salla Kujala nimitettäisiin amanuenssin virkaan (vakanssinro 00027) 1.12.2009 
alkaen toistaiseksi (opintotiimi). 
FM Hannele Kuusela-Häkkinen nimitettäisiin amanuenssin virkaan (vakanssinro 00047) 
1.12.2009 alkaen toistaiseksi (opintotiimi). 
FM Riitta Liimatainen nimitettäisiin osastosihteerin virkaan (vakanssinro 10761) 
1.12.2009 alkaen toistaiseksi (henkilöstötiimi). 
 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 

 
4.  PALVELUSSUHDEJÄRJESTELYT 

Yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) 10 §:n mukaan yliopistojen virat ja niihin 
perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet lakkaavat ja henkilöstö otetaan 
työsuhteeseen 1.1.2010. Palvelussuhde 1.1.2010 jälkeen on aina työsuhde. 

Hallintoviraston ohjeen (14.9.2009) mukaisesti palvelussuhteen alkaessa 1.1.2010 tai 
tämän jälkeen henkilöitä ei nimitetä virkaan tai virkasuhteeseen vaan heidät otetaan 
palvelussuhteeseen. Henkilöiden ottamisesta palvelussuhteeseen tehdään sisäinen 
hallinnollinen päätös, joka ei vielä muodosta työsopimusta tai työsuhdetta yliopiston ja 
henkilön välille. Palvelussuhteeseen otettavaksi tarkoitettujen henkilöiden kanssa laaditaan 
myöhemmin työsopimus, mikäli he ovat palvelussuhteeseen edelleen käytettävissä. 
Työsopimuksesta ja sen tekemisestä hallintovirasto antaa ohjeet erikseen.  

 Päätöksiin liittyvät asiakirjat 

Hallintoviraston ohjeen (14.9.2009) mukaan osoituksena palvelussuhteeseen ottamisesta ja 
tarkoituksesta tehdä henkilön kanssa työsopimus palvelussuhteeseen otettaville henkilöille 
voidaan toimittaa ote toimielimen päätöksestä / pöytäkirjanote. Muiden palvelussuhteeseen 
ottamista koskevien dokumenttien ja menettelyiden, kuten palkan määrittämistä varten 
tehtävien esitysten suhteen, menetellään nykyisellä tavalla. 

Hallintoviraston ohjeen (14.9.2009) mukaan hallinnollista päätöstä tehtäessä noudatetaan 
palvelussuhdelajista riippumatta laissa tai asetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ja 
niiden täyttymisestä varmistutaan 31.12.2009 saakka. 

  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala esittää, että 
FM Teemu Häkkinen otettaisiin tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 
1.2.2010–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/ 
Parlamentaarinen konfliktin ratkaisu 1900-luvun Britanniassa. 
FT Tiina-Riitta Lappi otettaisiin yliopistotutkijan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/ Vieraita 
idästä. Siirtokarjalaisten ja venäläisten paluumuuttajien kertomuksia kotiutumisesta 
Suomeen. 
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Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, että 
FT Tommi Jantunen otettaisiin tutkijatohtorin palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–
31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Viittoma, 
tavu ja lause. 
FM Nina Reiman otettaisiin tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Langnet-tutkijakoulu. 
FM Elina Tergujeff otettaisiin tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–
31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Langnet-tutkijakoulu. 
FM Tiina Virkkula otettaisiin tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–
30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Langnet-tutkijakoulu.  
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula esittää, että 
FL Tuija Hirvelä otettaisiin projektitutkijan palvelussuhteeseen 1.1.2010 alkaen 
toistaiseksi.  
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 1. 
 
FM Ilona Laakkonen otettaisiin projektitutkijan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Tekesin rahoittama tutkimushanke 2010–
2011. 
FM Ilona Laakkoselle myönnettäisiin vapautus projektitutkijan tehtävistä ajaksi 1.1.–
31.12.2010. Työstä vapautuksen perusteena on Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön 
myöntämä apuraha väitöskirjatyöskentelyä varten.   
FT Taina Saarinen otettaisiin tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.2010–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama 
valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto.  
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurme esittää, että 
FT Heikki Kuutti otettaisiin erikoistutkijan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena ovat HS-säätiön rahoittama viranomais-
journalismihanke ja EU7-puiteohjelman kuuluva Media and Democracy -hanke.  

 
ESITYS:  Otettaneen palvelussuhteeseen ja myönnettäneen työstä vapautus esitysten 

mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
5. FT MAARIT MUTTAN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 15.9.2009 
 
  FT Maarit Mutta on jättänyt 10.8.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan, soveltavan kielentutkimuksen keskukseen 
vieraan kielen oppimisen dosentiksi, erityisalana vieraalla kielellä kirjoittaminen.  

 
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. 
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Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla.  
 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen 
estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa 
toisin säädetä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.9.2009 vieraan kielen oppimisen 
dosentuuria, erityisalana vieraalla kielellä kirjoittaminen, opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi FT, dosentti Eva Havun (Helsingin 
yliopisto) ja Dr James Miltonin (Swansean yliopisto, Iso-Britannia) antamaan 
lausuntonsa FT Maarit Muttan tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 2. Molemmat asiantuntijat katsovat FT 
Maarit Muttan tieteellisesti päteväksi vieraan kielen oppimisen dosentuuriin, erityisalana 
vieraalla kielellä kirjoittaminen. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi torstaina 26.11.2009 klo 10, 
Ylioppilastalo224. FT Mutta esittää opetusnäytteensä aiheeksi Kirjoitan siis olen – 
kirjoittaminen kognitiivisena prosessina.  
 

  ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Tarja 

Nikula, pj., erikoistutkija Sari Pöyhönen, erikoistutkija Sabine Ylönen, 
tutkija Henna Tossavainen, siht. ja tohtoriopiskelija Merja Kauppinen. 

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

Salokangas, Leppänen, Louhivuori, Stark, Nikula, Ylönen ja Karonen 
katsoivat FT Maarit Muttan tieteellisesti päteväksi. 

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen.  
 
 
6. FT ELVIRA BRATTICON HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 5.5.2009 
  
  FT Elvira Brattico on jättänyt 27.4.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan musiikin dosentiksi, erikoisalana musiikin 
neurotiede.  
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Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla.  
 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen 
estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa 
toisin säädetä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 
 

  Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 5.5.2009 musiikin dosentuuria, erikoisalana 
musiikin neurotiede, opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi 
asiantuntijoiksi professori Isabelle Peretzin (Montrealin yliopisto, Kanada) ja akatemia-
professori Mikko Samsin (Teknillinen korkeakoulu) antamaan lausuntonsa FT Elvira 
Bratticon tieteellisestä pätevyydestä.   

 
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 3. Molemmat asiantuntijat katsovat FT 
Elvira Bratticon tieteellisesti päteväksi musiikin dosentuuriin, erikoisalana musiikin 
neurotiede. 

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

2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 

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

Salokangas, Leppänen, Louhivuori, Stark, Nikula, Ylönen ja Karonen 
katsoivat FT Elvira Bratticon tieteellisesti päteväksi.   

   2. Esityksen mukainen. 
 
  
7. FT PENTTI HADDINGTONIN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 15.9.2009 
 
  FT Pentti Haddington on jättänyt 4.11.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan englannin kielen, erityisesti multimodaalisen 
vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentiksi.  



 6 

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. 
 

Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
 

  ESITYS: 1. Todettaneen, että englannin kielen, erityisesti multimodaalisen 
vuorovaikutuksen tutkimuksen dosentuuri, on opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellinen. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi apulaisprofessori, dosentti Pirkko 
Raudaskoski (Aalborgin yliopisto, Tanska) ja FD Mathias Broth 
(Linköpingin yliopisto, Ruotsi) antamaan lausuntonsa FT Pentti 
Haddingtonin tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
8. HALLINTOPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEINEN 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 
työsuhteisen tehtävän täyttösuunnitelman, joka on liitteenä nro 4. Sen jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi.  
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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 
 
KT Tiina Nevanpää ja KTM Mirjami Olmiala ovat peruuttaneet hakemuksensa 
tehtävään 3.11.2009 ja 4.11.2009. 

Yliopistolain voimaanpanolain (559/2009) 10 §:n mukaan yliopistojen virat ja niihin 
perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet lakkaavat ja henkilöstö otetaan 
työsuhteeseen 1.1.2010. Palvelussuhde 1.1.2010 jälkeen on aina työsuhde. 

Hallintoviraston ohjeen (14.9.2009) mukaisesti palvelussuhteen alkaessa 1.1.2010 tai 
tämän jälkeen henkilöitä ei nimitetä virkaan tai virkasuhteeseen vaan heidät otetaan 
palvelussuhteeseen. Henkilöiden ottamisesta palvelussuhteeseen tehdään sisäinen 
hallinnollinen päätös, joka ei vielä muodosta työsopimusta tai työsuhdetta yliopiston ja 
henkilön välille. Palvelussuhteeseen otettavaksi tarkoitettujen henkilöiden kanssa laaditaan 
myöhemmin työsopimus, mikäli he ovat palvelussuhteeseen edelleen käytettävissä. 
Työsopimuksesta ja sen tekemisestä hallintovirasto antaa ohjeet erikseen.  

 Päätöksiin liittyvät asiakirjat 

Hallintoviraston ohjeen (14.9.2009) mukaan osoituksena palvelussuhteeseen ottamisesta ja 
tarkoituksesta tehdä henkilön kanssa työsopimus palvelussuhteeseen otettaville henkilöille 
voidaan toimittaa ote toimielimen päätöksestä / pöytäkirjanote. Muiden palvelussuhteeseen 
ottamista koskevien dokumenttien ja menettelyiden, kuten palkan määrittämistä varten 
tehtävien esitysten suhteen, menetellään nykyisellä tavalla. 

Hallintoviraston ohjeen (14.9.2009) mukaan hallinnollista päätöstä tehtäessä noudatetaan 
palvelussuhdelajista riippumatta laissa tai asetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ja 
niiden täyttymisestä varmistutaan 31.12.2009 saakka. 

Humanistisen tiedekunnan opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilän esitys ja yhteenveto 
hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 5. 
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ESITYS: Otettaneen FT Raija Oikari hallintopäällikön palvelussuhteeseen 1.1.2010 
alkaen toistaiseksi.  

 
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 2. Kirjattiin tiedoksi, että hallintopäällikkö Matti Myllykoski ei 

osallistunut asian käsittelyyn. 
 

 
9. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Karppinen)  

 
  Professori Helmi Järviluoma-Mäkelä (Joensuun yliopisto) ja professori Pirkko Moisala 

(Helsingin yliopisto) esittävät, että FM Anne Karppisen nykykulttuurin tutkimuksen 
lisensiaatintutkimus Sexual Difference in the Early Songs of Joni Mitchell  
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut dosentti Yrjö Heinonen. 
Tarkastajien lausunto on toimitettu FM Karppiselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 6). 

 
  Professori Erkki Vainikkala esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella tyydyttävä (2/5). 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
10.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kauppinen) 
 
  FL Merja Kauppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lukemisen linjaukset – lukutaito ja sen opetus 
perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti emeritaprofessori Pirjo 
Linnakylä ja professori Eero Ropo (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Minna-Riitta Luukka.  

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
11. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Marjanen, Saarimäki)  
 
  FL Kaarina Marjanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Belly-Button Chord. Impacts of pre- and 
postnatal music education on early mother-child interaction. Dekaani määräsi 
ennakkotarkastajiksi 6.8.2009 suostumuksensa mukaisesti professori Maija 
Fredriksonin (Oulun yliopisto) ja KT, lehtori Inkeri Ruokosen (Helsingin yliopisto). 
Tarkastajien lausunto on lähetetty FL Marjaselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7). 

 
  FL Pasi Saarimäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Naimisen normit, käytäntö ja konfliktit. 
Esiaviollinen ja aviollinen seksuaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella 
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maaseudulla. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 25.8.2009 suostumuksensa 
mukaisesti dosentti, akatemiatutkija Antti Häkkisen (Helsingin yliopisto) ja professori 
Pirjo Markkolan. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Saarimäelle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
  PÄÄTÖS: FL Marjasen väittelylupa jätettiin pöydälle. 
   FL Saarimäelle myönnettiin väittelylupa. 
 
 
12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Jablonczay, Sárosi, Toivanen) 
 

MA Timea Jablonczayn hungarologian väitöskirjan Nıi szubjektumpoziciók és 
mintázatok a szövegtérben. Magyar irónık a két világháború között (Naissubjektipositiot 
ja -mallit tekstuaalisessa tilassa. Unkarilaiset naiskirjailijat maailmansotien välisenä 
aikana) hyväksyminen. MA Timea Jablonczay puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
10.10.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty MA Jablonczaylle ja toimitetaan 
oheisena käännöksenä tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

   
Tilaisuuden kustos, professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että väittelijä 
esitteli lektiossaan tutkimustaan ja sen avaamia perspektiivejä, ja että opponentin ja 
respondentin välille ei päässyt muodostumaan innovatiivista dialogia. Lausunnossaan 
Lahdelma kirjoittaa yhtyvänsä professori Thomkan näkemykseen Jablonczayn 
tutkimuksesta, mutta haluaa omasta puolestaan tähdentää tutkimuksen sisältämien 
teosanalyysien olevan varsin ansiokkaita ja omaperäisiä, ja että kaikkine puutteineenkin 
tutkimus on huomionarvoinen yritys rekanonisoida Unkarin 1920- ja 1930-luvun 
kirjallisuutta.  

 
  Professori Tuomo Lahdelma esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

tyydyttävä (2/5).  
 
Musiikin maisteri György Sárosin musiikkitieteen väitöskirjan A hegedőjáték törteneti, 
pedagógiai és módszertani háttere hyväksyminen. Musiikin maisteri Sárosi puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 2.10.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty musiikin 
maisteri Sárosille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11). 

 
Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että respondentin 
englanninkielisen lection jälkeen vastaväittäjä kävi luonnosmaisesti läpi väitöskirjan 
pääkohdat ja antoi tunnustusta respondentin tekemästä suurtyöstä, jollaista hänen 
mukaansa ei ennen ole yhtenä kokonaisuutena ilmestynyt. Teoksen rakennetta hän piti 
selkeänä, ja respondentin kehittelemää, viulistille välttämätöntä lihasrentoutuksen tai chi 
-metodia käänteentekevänä. Väitöskirjan yksityiskohtainen tarkastelu tapahtui suomeksi, 
englanniksi ja unkariksi. Vastaväittäjän ja respondentin korkeatasoinen ajatuksenvaihto 
oli erittäin asiantuntevaa. Kiinnostavaksi väittelyn teki se, että kummallakin 
keskustelijalla oli käsissään viulu, jolla voitiin demonstroida yleisölle keskustelun 
avainkohtia.  
 

  Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5).  
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FM Tuulia Toivasen kirjallisuuden väitöskirjan ”Se on se kiinalainen Nieminen.” 
Moderni ja protesti Pertti Niemisen tuotannossa hyväksyminen. FM Toivanen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 17.10.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Toivaselle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Leena Kirstinä toteaa lausunnossaan, että vastaväittäjä oli 
valmistanut huolellisesti opponointinsa lähtien liikkeelle tutkimuksen otsikosta, edeten 
sitten tutkimusongelmaan, tehtävän rajaukseen, aineistoihin, teoriaan ja metodiin ja 
päätyen lopuksi runojen tulkintaan. Keskustelu oli hyvin asiantuntevaa ja kiinnostavaa, 
ja väittelijä kykeni perustelemaan ratkaisujaan varsin hyvin. Loppulausunnossaan FT 
Hollsten arvioi Toivasen tutkimuksen hyvin korkeatasoiseksi pioneerityöksi omassa 
lajissaan. 
 
Professori Leena Kirstinä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5).  

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
13. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Pournazaree) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  M. Arch. Ebraham Pournazaree (taidekasvatus) 
      
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Sárosi, Toivanen, Vuorio) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  Musiikin maisteri (väit.) György Sárosi (musiikkitiede) 
 
  FM (väit.) Ritva Tuulia Toivanen (kirjallisuus)  
 
  FL (väit.) Kaija Vuorio (Suomen historia) 
     
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 18. marraskuuta 2009 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 


