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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 3.12.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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.   

 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Elvira Bratticon tieteellisesti päteväksi musiikin 
dosentuuriin, erikoisalana musiikin neurotiede. Tiedekuntaneuvoston asiassa 
äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 17.11.2009 FT Elvira Bratticon 
tieteellisesti päteväksi musiikin dosentuuriin, erikoisalana musiikin neurotiede. 
 
Dekaani hyväksyi 20.11.2009 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 27.11.2009. 
FT Bratticon opetusnäytteen aihe oli The musician’s brain. Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Bratticon opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen (liite nro 1).  

 
ESITYS: 1.  Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 

2. Todettaneen, että FT Bratticolla on asetuksen (115/98) 8 §:n 
edellyttämä hyvä opetustaito. 

3. Todettaneen, että FT Bratticolla on opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kielitaito ja että hän täyttää dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

4. Nimitettäneen FT Elvira Brattico musiikin dosentiksi, erikoisalana 
musiikin neurotiede, 8.12.2009 alkaen. 
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  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
4. FT IRMELI HAUTAMÄEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
  
  Vireille 5.5.2009 
 
  FT Irmeli Hautamäki on jättänyt 29.4.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan taiteen filosofian 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. 
 

  Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 5.5.2009 taiteen filosofian dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi lehtori, 
dosentti Jussi Kotkavirran ja yliopistonopettaja, dosentti Leena-Maija Rossin (Helsingin 
yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Irmeli Hautamäen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. Molemmat asiantuntijat 
katsovat FT Irmeli Hautamäen tieteellisesti päteväksi taiteen filosofian dosentuuriin.  
 
Dekaani hyväksyi 19.11.2009 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 25.11.2009. 
FT Hautamäen opetusnäytteen aihe oli Avantgarden merkitys tänään. Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Hautamäen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä (liite nro 3).  
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  ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).  
2. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 
3. Todettaneen, että FT Hautamäellä on asetuksen (115/98) 8 §:n 

edellyttämä hyvä opetustaito. 
4. Todettaneen, että FT Hautamäellä on opetus- ja tutkimusvirkoihin 

vaadittava kielitaito ja että hän täyttää dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

5. Nimitettäneen FT Irmeli Hautamäki taiteen filosofian dosentiksi 
8.12.2009 alkaen. 

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

Salokangas, Leppänen, Erkkilä, Stark, Nikula, Ylönen ja Karonen 
katsoivat FT Hautamäen tieteellisesti päteväksi taiteen filosofian 
dosentuuriin. 

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. 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. 
 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.10.2009 yleisen historian dosentuuria, 
erityisalana Venäjän historia, opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi 
asiantuntijoiksi Dr. Pauline Faircloughin (Bristolin yliopisto, Englanti) ja professori 
Timo Vihavaisen (Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Simo Mikkosen 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 4. Molemmat asiantuntijat katsovat FT 
Simo Mikkosen tieteellisesti päteväksi yleisen historian dosentuuriin, erityisalana 
Venäjän historia. 

   
Dekaani hyväksyi 4.11.2009 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 25.11.2009. 
FT Mikkosen opetusnäytteen aihe oli Yksinoikeudella? Neuvostoliiton tiedon monopoli 
ja radio kylmässä sodassa. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että FT 
Mikkosen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 5). 

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

2. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 
3. Todettaneen, että FT Mikkosella on asetuksen (115/98) 8 §:n 

edellyttämä opetustaito. 
4. Todettaneen, että FT Mikkosella on opetus- ja tutkimusvirkoihin 

vaadittava kielitaito ja että hän täyttää dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

5. Nimitettäneen FT Simo Mikkonen yleisen historian dosentiksi, 
erityisalana Venäjän historia, 8.12.2009 alkaen. 

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

Salokangas, Leppänen, Erkkilä, Stark, Nikula, Ylönen ja Karonen 
katsoivat FT Mikkosen tieteellisesti päteväksi historian dosentuuriin, 
erityisalana Venäjän historia. 

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
 
 
6. 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. 
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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 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. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Maarit Muttan tieteellisesti päteväksi vieraan 
kielen oppimisen dosentuuriin, erityisalana vieraalla kielellä kirjoittaminen. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 17.11.2009 
FT Muttan tieteellisesti päteväksi vieraan kielen oppimisen dosentuuriin, erityisalana 
vieraalla kielellä kirjoittaminen. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 26.11.2009. FT Muttan opetusnäytteen 
aihe oli Kirjoitan siis olen – kirjoittaminen kognitiivisena prosessina. Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Muttan opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä (liite nro 6). 
  

  ESITYS: 1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 
2. Todettaneen, että FT Muttalla on asetuksen (115/98) 8 §:n edellyttämä 

opetustaito. 
3. Todettaneen, että FT Muttalla on opetus- ja tutkimusvirkoihin 

vaadittava kielitaito ja että hän täyttää dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

4. Nimitettäneen FT Maarit Mutta vieraan kielen oppimisen dosentiksi, 
erityisalana vieraalla kielellä kirjoittaminen, 8.12.2009 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
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7. 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. 
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 20.10.2009 journalistiikan dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti 
Birgitta Neyn (Södertörns högskola, Ruotsi) ja professori (ma), dosentti Iiris Ruohon 
(Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa VTT Henrika Zilliacus-Tikkasen 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 7. Molemmat asiantuntijat 
katsovat VTT Henrika Zilliacus-Tikkasen tieteellisesti päteväksi. 

 
  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, Erkkilä, Stark, Nikula, Ylönen ja Karonen 
katsoivat VTT Henrika Zilliacus-Tikkasen tieteellisesti päteväksi 
journalistiikan dosentuuriin. 

   2. Esityksen mukainen. 
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8. VTT VILLE PERNAAN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 8.12.2009 
 
  VTT Ville Pernaa on jättänyt 27.11.2009 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. 
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 professori Heikki Luostarinen (Tampereen 

yliopisto) ja dosentti Juhani Wiio (Helsingin yliopisto) antamaan 
lausuntonsa VTT Ville Pernaan tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen.  
 
 
9. LAUSUNTO YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖLUONNOKSESTA   
 

Hallintovirasto pyytää tiedekunnalta 8.12. mennessä lausuntoa valmisteilla olevasta 
yliopiston tutkintosäännöstä (liite nro 8). Sääntö on tarkoitus saattaa voimaan 1.8.2010. 
Siihen on koottu tutkintojärjestelmää, opetusta ja tenttejä koskevia yleisiä määräyksiä, 
jotka korvaavat nykyisen voimassa olevan Opintosuoritusjohtosäännön. 
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Tiedekunta pitää hyvänä, että tavoitteena on ollut koota systemaattinen kuvaus ja 
säännöstö opiskelu- ja opetusjärjestelmästä. Useissa kohdissa selvennetään sekä 
opettajan että opiskelijan tehtäviä ja vastuita. Kieliasun sekä terminologian osalta 
tarvitaan monessa kohtaa selvennystä ja yhtenäistämistä, ja muutamia pykäliä on syytä 
korjata sisällön suhteen. Yksityiskohtainen lausuntoehdotus pykälittäin on oheisena (liite 
nro 9). 

 
ESITYS:  Hyväksyttäneen lausunto liitteen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin lausunto esille tuoduin muutoksin.  

 
 
10. OIKAISUPYYNTÖ PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELUST A   
 

Puheviestinnän pääaineopiskelija Hanna-Niina Leivo on määräaikaan mennessä tehnyt 
opintosuoritusjohtosäännön 21§:n mukaisen oikaisupyynnön pro gradu -tutkielmansa 
arvostelusta (liite nro 10). Liitteen mukana on tarkastajien lausunto. 
 
Tutkielman tarkastajina ovat toimineet lehtori, FT Leena Mikkola yliassistentti, FT 
Marko Siitonen. Varadekaani on heidän antamansa lausunnon perusteella hyväksynyt 
tutkielman 8.10.2009 arvolauseella tyydyttävä (2/5). 
 
Lehtori Leena Mikkolan ja yliassistentti Marko Siitosen vastine oikaisupyyntöön on 
oheisena (liite nro 11). 
 
(ei esittelyä) 
PÄÄTÖS:  1. Oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa arvostelua. 
 2. Kirjattiin tiedoksi, että lehtori Leena Mikkola ei osallistunut asian 

käsittelyyn.  
 

 
11. OIKAISUPYYNTÖ PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELUST A   
 

Kulttuurienvälisen viestinnän maisteriopiskelija Kunthida Rungruengkiat on määräaikaan 
mennessä tehnyt opintosuoritusjohtosäännön 21§:n mukaisen oikaisupyynnön pro gradu 
-tutkielmansa arvostelusta (liite nro 12). Liitteen mukana on tarkastajien lausunto. 
 
Tutkielman tarkastajina ovat toimineet professori (emerita) Liisa Salo-Lee ja 
yliassistentti, FL Carine Cools. Varadekaani on heidän antamansa lausunnon perusteella 
hyväksynyt tutkielman 12.11.2009 arvolauseella tyydyttävä (2/5). 
 
Professori Liisa Salo-Leen vastine oikaisupyyntöön on oheisena (liite nro 13). 

  
(ei esittelyä) 
PÄÄTÖS:  Oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa arvostelua.  
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12.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Blomberg) 
 
  FL Kristian Blomberg on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lukemisen tilat ja tilanteet. 
Monihahmotteisuuden keinot ja tavoitteet René Charin 1940- ja 1950-lukujen 
tuotannossa sekä hänen ekfrastisissa runoissaan.  Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti yliopistonlehtori, FT Vesa Haapala (Helsingin yliopisto) ja 
yliopistonlehtori, dosentti Kai Mikkonen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Tarmo Kunnas.  

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Böhm, Huhta, Kuuva, Marjanen, Mikkonen)  
 
  MA Gábor Böhm on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Önéletírás, emlékezet, elbeszélés: Az emlékezı próza 
hermeneutikai aspektusai (Omaelämäkirjoitus, muisti, kerronta: muistelevan proosan 
hermeneuttiset aspektit). Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 6.10.2009 
suostumuksensa mukaisesti professori István Dobosin (Debrecenin yliopisto) ja 
apulaisprofessori Janos Mekisin (Pecsin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty 
MA Böhmille ja toimitetaan oheisina käännöksinä tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 14 ja 15). 

 
  FL Ari Huhta on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Innovations in diagnostic assessment and 
feedback: the case of DIALANG. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 11.9.2007 
suostumuksensa mukaisesti Dr. Angela Hasselgreenin (Bergenin yliopisto) ja professori 
Mats Oscarsonin (Göteborgin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Huhdalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 16 ja 17). 

   
  FM, FT (kogn. tiede) Sari Kuuva on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Symbol, Munch and Creativity. Metabolism of 
Visual Symbols. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Altti Kuusamon (Turun yliopisto) ja emeritusprofessori Götz Pochatin 
(Grazin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM, FT Kuuvalle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 18 ja 19). 

 
  Pöydälle 17.11. 
  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 lehtori, KT Inkeri Ruokosen (Helsingin yliopisto). 
Tarkastajien lausunto on lähetetty FL Marjaselle ja jaettu tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 12/17.11.2009 liitteenä 7.  
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  Ennakkotarkastajat ovat ilmoittaneet, että tarvittavat muutokset ja korjaukset 
väitöskirjaksi tarkoitettuun tutkimukseen on tehty.  

 
  FL Inka Mikkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan ”Olen sitä mieltä, että…” Lukiolaisten yleisönosasto-
kirjoitusten rakenne ja argumentaatio. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 
6.10.2009 suostumuksensa mukaisesti emeritaprofessori Anneli Kauppisen ja FT Anne 
Mäntysen (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Mikkoselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 20 ja 21). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
14. VÄITÖSTILAISUUS (Böhm, Marjanen) 
 

MA Gábor Böhm on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Önéletírás, emlékezet, elbeszélés: Az emlékezı próza 
hermeneutikai aspektusai (Omaelämäkirjoitus, muisti, kerronta: muistelevan proosan 
hermeneuttiset aspektit). Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
8.12.2009. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 19.12.2009 klo 12 salissa D 109. 
Vastaväittäjänä toimii professori István Dobos (Debrecenin yliopisto) ja kustoksena 
professori Tuomo Lahdelma.  
 

  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. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2009. Väitöstilaisuus pidetään 12.12.2009 klo 12 
salissa M 103. Vastaväittäjinä toimivat professori Maija Fredrikson (Oulun yliopisto) ja 
KT Inkeri Ruokonen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Petri 
Toiviainen.    

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
15. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Drake, Pitkäsalo, Rouhiainen-Neunhäuserer) 
 

FL Merja Draken yhteisöviestinnän väitöskirjan Terveysviestinnän kipupisteitä. 
terveystiedon tuottajat ja hankkijat internetissä hyväksyminen. FL Drake puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 14.11.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Drakelle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 22). 
 
Tilaisuuden kustos, professori (ma) Pertti Hurme toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjä ja väittelijä 
kävivät kiinnostavan tieteellisen keskustelun ja osasivat kohdentaa sen myös yleisölle. 
Väittelijä vastasi vastaväittäjän kysymyksiin asiantuntevasti ja osoitti hyvää 
tutkimusalueensa hallintaa.  
 
Professori Marita Vos esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (3/5). 
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FM Eliisa Pitkäsalon nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Sankareita ja tarinoita. 
Kalevalaiset henkilöhahmot Johanna Sinisalon romaanissa Sankarit hyväksyminen. FM 
Pitkäsalo puolusti julkisesti väitöskirjaansa 7.11.2009. Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FM Pitkäsalolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
23). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Erkki Vainikkala toteaa lausunnossaan, että väittelijä 
selvitti tutkimustaan havainnollisesti lektiossa ja vastasi osuvasti ja keskustelevasti 
vastaväittäjän kysymyksiin ja huomautuksiin. Erityisen hyvin väittelijä osoitti 
hallitsevansa teosanalyyseihin ja tutkimuksessa keskeiseen intertekstuaalisuuteen 
liittyvät kysymykset. Väitöstilaisuus sujui akateemisia muotoja noudattaen.  

 
Professori Erkki Vainikkala esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä 
(3/5). 
 
FM Maijastiina Rouhiainen-Neunhäusererin puheviestinnän väitöskirjan Johtajan 
vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen. Johtamisen viestintähaasteet 
tietoperustaisessa organisaatiossa hyväksyminen. FM Rouhiainen-Neunhäuserer 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 20.11.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM 
Rouhiainen-Neunhäusererille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 24). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Tarja Valkonen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 
sujui akateemisten perinteiden mukaisesti. Vastaväittäjä ja väittelijä kävivät 
korkeatasoisen ja yleisöä kiinnostavan keskustelun. Vastaväittäjän kysymykset 
kohdistuivat tutkimustyön ja tutkimuksen laadun kannalta keskeisiin asioihin. 
Keskustelussa käsiteltiin tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä tuloksia ja niiden 
sovellettavuutta. Väittelijä vastasi vakuuttavasti ja asiantuntevasti kaikkiin kysymyksiin.  
 
Professori Tarja Valkonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä 
(3/5). 

   
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
16. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Karppinen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FM Anne Maarit Karppinen (nykykulttuurin tutkimus) 
      
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
17. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Drake, Jablonczay, Pitkäsalo, Rouhiainen-Neunhäuserer) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL (väit.) Merja Mari-Anne Drake (yhteisöviestintä)  
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MA (väit.) Timea Jablonczay (hungarologia) 
 

  FM (väit.) Eliisa Pitkäsalo (nykykulttuurin tutkimus) 
 
  FM (väit.) Riikka Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer (puheviestintä) 
     
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
 
 
 
Jyväskylässä 9. joulukuuta 2009 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 
 
 
 


