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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 11.6.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13572) 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 16.12.2002 professorin virka, 
jonka ala on kulttuurienvälinen viestintä. Virka on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen.  
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Viestintätieteiden laitoksen laitosneuvosto esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.5.2008 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 11.6.2008 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Kulttuurienvälisen viestinnän professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
Dr. Phil. Dominic Busch 
FT Jukka Jouhki 
KM, LTO Eila Romo-Murphy 
FT Minna Suni 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 21.10.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Donal Carbaugh (University Massachusetts, Amherst, USA), Berndt Müller-
Jacquier (Bayreuthin yliopisto, Saksa) ja Liisa Tiittula (Tampereen yliopisto) sekä 
varalle professorit Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto), Juliana Roth (Münchenin 
yliopisto) ja Jan ten Thije (Utrechtin yliopisto, Alankomaat).  
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 5.11.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 6/26.5.2009 liitteenä nro 1. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 26.5.2009, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 16.6.2009 klo 13.15 
alkaen, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden ehdokassijoille 
asettamat hakijat Busch, Jouhki ja Suni. 

 
FT Jouhki on anonut vapautusta opetusnäytteen pitämisestä 8.6.2009 päivätyllä kirjeellä. 
Hän on antanut opetusnäytteet 29.5.2007 Jyväskylän yliopistossa etnologian 
yliassistentin, 4.5.2009 Joensuun yliopistossa perinteentutkimuksen ja viestinnän 
yliopistonlehtorin sekä 6.5.2009 Tampereen yliopistossa sosiaaliantropologian 
yliassistentin viranhaun yhteydessä. Opetusnäytteet on hyväksytty arvolauseella hyvä. 
Dekaani on 8.6.2009 tekemällään päätöksellään puoltanut vapautusta opetusnäytteen 
pitämisestä. 

 
Dekaani on hyväksynyt 10.6.2009 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 

 
Dr. Phil Dominic Busch  What Notion of Culture is Relevant to People's Action? 

  FT Minna Suni  Language, Participation and Intercultural Communication 
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ESITYS: 1. Päätettäneen, että opetusnäytetilaisuus järjestetään tiistaina 25.8.2009 
klo 12.15 alkaen luentosalissa A 103. 

2. Päätettäneen, että FT Jouhki kutsutaan pitämään opetusnäyte.  
 

  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
4. YHTEISÖVIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10845) 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

Yhteisöviestinnän professorin virka on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen. Viestintätieteiden laitoksen laitosneuvosto esitti 
humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi. 
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.5.2008 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttöselosteen. Yliopiston rehtori hyväksyi 11.6.2008 tekemällään päätöksellä 
virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Yhteisöviestinnän professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
YTT Pekka Aula 
FT Pertti Hurme  
FT Vilma Luoma-aho 
FT Kaja Tampere 
FT Chiara Valentini 
 

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 
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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 21.10.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Anne Gregory (Leeds Business School, Leeds Metropolitan University, 
U.K.), Catrin Johansson (Mid Sweden University, Sundsvall) ja Erkki Karvonen (Oulun 
yliopisto) sekä varalle professorit Larissa Schneider Grunig (Marylandin yliopisto, 
USA), A.A. (Betteke) van Ruler (Amsterdamin yliopisto) ja Dejan Verčič (Ljubljanan 
yliopisto, Slovenia). Professorit Anne Gregory, Catrin Johansson ja Erkki Karvonen 
suostuivat ottamaan asiantuntijatehtävän vastaan. 
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 5.11.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 5/5.5.2009 liitteenä nro 1. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 5.5.2009, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 26.5.2009 klo 12.15 
alkaen luentosalissa A 103 ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Aula, Hurme, Luoma-aho ja Tampere. 
 
Dekaani on 12.5.2009 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Hurmeen opetusnäytteen 
pitämisestä. FT Hurme on antanut opetusnäytteen yhteisöviestinnän professorin viran 
(vakanssinro 10123) virantäytön yhteydessä 3.10.2006. Hänen opetusnäytteensä 
arvosteltiin tuolloin arvolauseella hyvä. 
 
Dekaani on hyväksynyt 18.5.2009 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 
 
YTT Pekka Aula  Organisaatioiden maineriski narratiivisesta näkökulmasta 
FT Vilma Luoma-aho  Organizing and Communicating the new media way  
FT Kaja Tampere  The beginning of 21st century: Public Relations and 

Organisational communication at its crossroads. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 26.5.2009 hakijoiden opetusnäytteet ja 
hyväksyi ne seuraavin arvolausein:     
 

  YTT Pekka Aula   hyvä  
  FT Vilma Luoma-aho   erinomainen  
 FT Kaja Tampere   hyvä  
 

Hakijoilla Aula, Hurme, Luoma-aho ja Tampere voidaan katsoa olevan professorin 
virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. Hakijat Aula, Hurme ja 
Luoma-aho täyttävät myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. 
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Hakija Tampere voidaan ulkomaalaisena asettaa ehdolle ja nimittää virkaan siitä 
huolimatta, että hänellä ei ole vaadittua suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
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. 

  
 Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

  ESITYS: 1.  Todettaneen, että hakijoilla Aula, Hurme, Luoma-aho ja Tampere on 
asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito. 

   2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Aula, Hurme, Luoma-
aho ja Tampere kelpoisiksi virkaan. 

3. Asetettaneen yhteisöviestinnän professorin virkaan ensimmäiselle 
sijalle YTT Pekka Aula, toiselle sijalle FT Kaja Tampere ja 
kolmannelle sijalle FT Pertti Hurme.  

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että nimitettäisiin YTT Pekka Aula 
professorin virkaan, jonka ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10845), 
1.1.2010 alkaen.  

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 16.7.2009. 

  
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Päätettiin yksimielisesti, että yhteisöviestinnän professorin virkaan 

asetetaan ensimmäiselle sijalle YTT Pekka Aula ja toiselle sijalle FT 
Kaja Tampere.  

    Lehtori Fuchs teki esityksen, että virkaan kolmannelle sijalle 
asetettaisiin FT Vilma Luoma-aho. Professori Salokangas kannatti 
esitystä. Dekaani suoritti äänestyksen (kts. erillinen pöytäkirja), jossa 
esittelijän esitys sai 6 ääntä ja Fuchsin esitys 9 ääntä. Päätettiin, että FT 
Luoma-aho asetetaan kolmannelle sijalle. 

   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
 
 
 
 
 
 



 6 

5. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRAT  
 (vakanssinrot 13645 ja 11153) 
 
  Vireille 16.6.2009 
 

Historian ja etnologian laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
historian yliassistentin virat haettavaksi. Virat ovat yliopiston yhteisiä ja sijoitettu 
humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian laitokselle. Molemmat virat on 
suunnattu Suomen historiaan. Toinen viroista (vakanssinro 13645) on kohdennettu 
Ruotsin ajan tutkimukseen. Virkaan kuuluvan tutkimuksen erityiseksi painopisteeksi on 
määritelty varhaismodernin ajan historia, mitä koskeva tutkimus on Suomen historian 
keskeinen painoala. 

 
Virkojen täyttämistä varten laaditut virantäyttösuunnitelmat, jotka sisältävät 
opetusansioiden portfolion, ovat liitteinä nro 2 ja 3. 
 
Haettavaksi esitetyt virat sisältyvät humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 

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. 

 
  ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteiden nro 2 ja 3 mukaiset virantäyttösuunnitelmat. 

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että yliassistentin virat, joiden ala on 
Suomen historia (vakanssinrot 13645 ja 11153), julistetaan haettavaksi 
1.1.2010 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. ERIKOISTUTKIJAN VIRKA (SOLKI) 
 (vakanssinro 11025) 
 
  Vireille 7.4.2009 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi erikoistutkijan viran 1.8.2009 alkaen. Virka on tullut avoimeksi FT 
Hannele Dufvan irtisanouduttua 1.6.2007 alkaen. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma on hyväksytty 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7.4.2009. 
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Erikoistutkijan virkaa hakivat 12.5.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FT Mia Halonen 
Dlitt Riikka Länsisalmi 
FT Sari Pöyhönen 
FT Taina Saarinen  
 
Erikoistutkijan virkaan tai virkasuhteeseen ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusehtoja. 
Vakiintuneen käytännön mukaan virkaan edellytetään yleensä tohtorin tutkintoa. Nyt 
haettavana olevan virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa tohtorin 
tutkinto soveltavassa kielitieteessä tai sen lähitieteenaloilla, esimerkiksi muissa 
kieliaineissa, kasvatustieteessä, sosiologiassa tai kulttuurintutkimuksessa. 

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka 
ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut 
suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
Laitoksen johtaja Tarja Nikulan laatima esittelymuistio ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 4. 
 

  ESITYS:  Nimitettäneen FT Sari Pöyhönen erikoistutkijan virkaan 
(vakanssinro11025) 1.8.2009 alkaen. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
   
7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT      
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

 että FT Tommi Jantunen nimitettäisiin suomalaisen viittomakielen yliassistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden 
perusteena on viittomakielen keskus. 

 Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 5. 
 
  Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 

että MA Birgitta Uta Luzia Burger nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke/Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 

  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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8. VUOSIEN 2010–2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
       

Hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntien toimintasuunnitelmaa 30.6.2009 mennessä. 
    

Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä tiedekunnan kansliaan 1.6.2009 
mennessä. 

  
Esitys humanistisen tiedekunnan toimintasuunnitelmaksi vuosille 2010–2012 on 
liitteenä nro 6). 

     
Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toimintasuunnitelmasta 
järjestöjen edustajien kanssa järjestettiin keskiviikkona 10.6.2009. 

   
 ESITYS: Hyväksyttäneen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010–

2012 liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin pienin muutoksin. 
 
  
9.  LATINAN KIELEN JA ANTIIKIN KULTTUURIN OPETUSSUU NNITELMAT 

KAUDELLE 2009 - 2012 
 
Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi latinan kielen sekä antiikin kulttuurin 
sivuainekokonaisuuden opetussuunnitelmat (liite nro 7).   

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen opetussuunnitelmat liitteen mukaisesti ja päätettäneen, että 
   opetussuunnitelmat ovat voimassa kauden  2009 - 2012, ellei ilmaannu  
   pakottavaa tarvetta muutoksiin. 

 
Päätettäneen lisäksi, että edellisten opetussuunnitelmien mukaan voi 
kokonaisuuksia suorittaa 31.7.2010 saakka.  

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 

 
10. OIKAISUPYYNTÖ (Tochukwu) 

 
Ubochi Tochukwu (Nigeria) on määräaikaan mennessä toimittanut tiedekunnalle 
oikaisupyynnön (liite nro 8), joka koskee hänen hakemustaan tammikuun 
ulkomaalaishaussa journalistiikkaan ja puheviestintään. Varadekaani on 26.5.2009 
hylännyt hakemuksen.  
 
Olennaisin peruste hakemuksen hylkäämiselle on se, että kummassakin hakukohteessa 
opetus kandidaattitasolla tapahtuu pääosin suomeksi, jota hakija ei osaa. Yliopiston 
hallituksen hyväksymien yleisten valintaperusteiden mukaan kandidaattitutkintoon 
valittavan on oltava suomenkielentaitoinen tai hänellä on oltava erikseen määritelty 
suomen kielen taitotaso, paitsi kielten laitoksen joissakin kieliaineissa ja joidenkin 
koulutusohjelmien/pääaineiden maisteriopintovaiheessa. Tämä tiedotetaan hakijoille 
englanninkielisessä valintaoppaassa ja on luettavissa verkkosivulla osoitteessa: 
http://www.jyu.fi/hae/hakeminen/yleiset/. 
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 ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 

11. OIKAISUPYYNTÖ (Otiende) 
 
Vivian Awuor Otiende (Kenia) on määräaikaan mennessä toimittanut tiedekunnalle 
oikaisupyynnön (liite nro 9), joka koskee hänen hakemustaan tammikuun 
ulkomaalaishaussa puheviestintään ja yhteisöviestintään. Varadekaani on 26.5.2009 
hylännyt hakemuksen.  
 
Olennaisin peruste hakemuksen hylkäämiselle on se, että kummassakin hakukohteessa 
opetus kandidaattitasolla tapahtuu pääosin suomeksi, jota hakija ei osaa. Yliopiston 
hallituksen hyväksymien yleisten valintaperusteiden mukaan kandidaattitutkintoon 
valittavan on oltava suomenkielentaitoinen tai hänellä on oltava erikseen määritelty 
suomen kielen taitotaso, paitsi kielten laitoksen joissakin kieliaineissa ja joidenkin 
koulutusohjelmien/pääaineiden maisteriopintovaiheessa. Tämä tiedotetaan hakijoille 
englanninkielisessä valintaoppaassa ja on luettavissa verkkosivulla osoitteessa: 
http://www.jyu.fi/hae/hakeminen/yleiset/.  

 
 ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
12. OIKAISUPYYNTÖ (Ekene) 

 
Mbah Chris Ekene (Nigeria) on määräaikaan mennessä toimittanut tiedekunnalle 
oikaisupyynnön (liite nro 10), joka koskee hänen hakemustaan kulttuurienvälisen 
viestinnän maisteriohjelmaan. Varadekaani on oppiaineen esityksen mukaisesti hylännyt 
hakemuksen. Professori Liisa Salo-Leen perustelut päätökselle ovat oheisena (liite nro 
11). 
 

 ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Pournazaree, Suomi, Ullakonoja)
  
  Professori Pentti Moilanen ja professori Stefan Sonvilla-Weiss (Taideteollinen 

korkeakoulu) esittävät, että M.Arch Ebraham Pournazareen taidekasvatuksen 
lisensiaatintutkimus Supporting Design Knowledge with Interactive Self-Evaluation 



 10 

Method in Finnish Upper-Secondary Schools hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Pauline von Bonsdorff. Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty M.Arch Pournazareelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 12 ja 13). 

 
  Professori Pauline von Bonsdorff esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä. 
   
  Lehtori, KT Kari Ahonen (Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos) ja 

professori Lauri Väkevä (Sibelius Akatemia) esittävät, että KM Henna Suomen 
musiikkikasvatuksen lisensiaatintutkimus Kuula, Merikanto ja Sibelius Maamme-laulun 
säveltäjinä – Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen musiikin perusopetuksessa 
kuudennen luokan päättövaiheessa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Jukka Louhivuori. Tarkastajien lausunnot on lähetetty KM Suomelle 
ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15). 

 
  Professori Jukka Louhivuori esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä. 
 
  Emeritusprofessori Antti Iivonen ja lehtori, FT Pekka Lintunen (Turun yliopisto) 

esittävät, että FM Riikka Ullakonojan venäjän kielen ja kulttuurin lisensiaatintutkimus 
Fluency Development in L2 during Study Abroad: Finnish Students of Russian 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Hannele Dufva. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Ullakonojalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 16 ja 17).   

 
  Professori Marjatta Vanhala-Aniszewski esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella erinomainen.    
   
  PÄÄTÖS: 1. Hyväksyttiin. 
  2. Kirjattiin tiedoksi, että varadekaani Raine Koskimaa ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
 
 
14.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Huang) 
 
  MA Ying-Hsuan Huang on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Power of Sociolinguistic Ethnography on 
Visuality: Language, Power and Communities in Diasporic Space - London Chinatown. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Gunther Kress 
(University of London) ja Dr. Suzanne Wong Scollon (Alaska, USA). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Jan Blommaert.  

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
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15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Jablonczay, Paraczky)  
 
  MA Timea Jablonczay on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Nıi szubjektumok és mintázatok a szövegtérben. 
Magyar írónık a két világháború között (Naissubjektit ja naiseuden mallit 
tekstuaalisessa tilassa. Unkarilaiset naiskirjailijat maailmansotien välisenä aikana). 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 17.2.2009 suostumuksensa mukaisesti 
professori Beata Thomkan (Pécsin yliopisto) ja apulaisprofessori Jolanta Jastrzebskan 
(Rijksuniversiteit Groningen). Tarkastajien lausunnot on lähetetty MA Jablonczaylle ja 
toimitetaan oheisina käännöksinä tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 18 ja 19). 

 
  FL Ágnes Paraczky on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Näkeekö taitava muusikko sen minkä kuulee? 
Melodiadiktaatin didaktiset ongelmat suomalaisen ja unkarilaisen klassisen musiikin 
ammattiopetuksessa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 5.5.2009 suostumuksensa 
mukaisesti professori, dosentti Árpád Joóbin (Nyiregyházi Föiskola) ja dosentti Antti 
Juvosen (Joensuun yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Paraczkylle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 20 ja 21). 

 
  PÄÄTÖS: MA Timea Jablonczayn väittelylupa jätettiin pöydälle.  
   FL Ágnes Paraczkylle myönnettiin väittelylupa. 
 
 
16. VÄITÖSTILAISUUS (Paraczky, Vuorio) 
  
  FL Ágnes Paraczky on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Näkeekö taitava muusikko sen minkä kuulee? 
Melodiadiktaatin didaktiset ongelmat suomalaisen ja unkarilaisen klassisen musiikin 
ammattiopetuksessa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
16.6.2009. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi tiistaina 30.6.2009 klo 12 salissa M 103 
(Musica). Vastaväittäjinä toimivat professori, dosentti Árpád Joób (Nyiregyházi 
Föiskola) ja dosentti Antti Juvonen (Joensuun yliopisto). Kustoksena toimii professori 
Matti Vainio.  

 
  FL Kaija Vuorio on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Lehdistöhistorian tutkimustraditiot Suomessa ja median 
rakennemuutos. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2009. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 10.10.2009 klo 12 salissa H 320. 
Vastaväittäjänä toimii professori, dosentti Kari Hokkanen ja kustoksena professori Petri 
Karonen.   

  
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
17. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Laihonen) 
 

FL Petteri Laihosen hungarologian väitöskirjan Language ideologies in the Romanian 
Banat. Analysis of interview and academic writings among the Hungarians and the 



 12 

Germans hyväksyminen. FL Laihonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.6.2009. 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Laihoselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille. 

 
Tilaisuuden kustos, professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että 
johdantoluennossaan Laihonen tiivisti tutkimuksensa metodin ja tuloksen ja samalla 
reflektoi omaa tutkimusprosessiaan. Opponentti ja respondentti kävivät korkeatasoisen 
debatin, jossa Laihonen osoitti vakuuttavaa asiantuntemusta.   

 
  Professori Tuomo Lahdelma esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen.  
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
18. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Suomi, Ullakonoja) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  KM Henna Suomi (musiikkikasvatus) 
 
  FM Riikka Kaarina Ullakonoja (venäjän kieli ja kulttuuri)  

    
  PÄÄTÖS: 1. Myönnettiin. 
  2.  Kirjattiin tiedoksi, että varadekaani Raine Koskimaa ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
 
 
19. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Laihonen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FL (väit.)  Petteri Laihonen (hungarologia) 
     
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
Jyväskylässä 17. kesäkuuta 2009 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 


