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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 20.8.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja varadekaanin 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 16.6.2009, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 25.8.2009 klo 12.15 
alkaen luentosalissa A 103, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Busch, Jouhki ja Suni. 

 
Dekaani on hyväksynyt 10.6.2009 ja 17.8.2009 tekemillään päätöksillä hakijoiden 
opetusnäytteiden aiheet: 

 
Dr. Phil. Dominic Busch  What Notion of Culture is Relevant to People's Action? 
FT Jukka Jouhki The Ontology of the Occident: The Western World as a 

Cultural Category 
  FT Minna Suni  Language, Participation and Intercultural Communication 
 

ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Busch, Jouhki ja Suni 
opetusnäytteet.   
 

  PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavin arvolausein:
       
 Dr. Phil. Dominic Busch erinomainen   

   FT Jukka Jouhki hyvä  
   FT Minna Suni  hyvä  
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4. 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. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.5.2008 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 23.6.2008 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FL Ari Huhta 
FT Sari Pöyhönen 
FT Sabine Ylönen 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 30.9.2008 virantäytön asiantuntija-
ehdokkaiksi 1. professori Tim McNamaran (Melbournen yliopisto, Australia) sekä 
varalle professorit Constant Leung (King’s College London, Englanti) ja Elana Shohamy 
(School of Education, Tel-Aviv, Israel), 2. professori Pirkko Nuolijärven (Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus) sekä varalle professorit Seppo Tella (Helsingin yliopisto) ja Jan-
Ola Östman (Helsingin yliopisto) ja 3. professori Barbara Seidlhoferin (Wienin 
yliopisto, Itävalta) sekä varalle apulaisprofessorit Julie A. Belz (Indiana University-
Purdue University Indianapolis, USA) ja Ulrike Jessner (Innsbruckin yliopisto, Itävalta). 
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 22.10.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 11.11.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Ulrike Jessner, Tim McNamara ja Pirkko Nuolijärvi. Professori McNamara 
kieltäytyi asiantuntijatehtävästä. Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 9.12.2008 
hänen tilalleen professori Constant Leungin (King’s College London, Englanti) ja hän 
suostui ottamaan tehtävän vastaan.  
 

Virantäyttölain (856/1991) 8 §:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Asiantuntijan 
esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/1982) 10 §:ssä säädetään. 
Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä 
vaiheessa. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään tarkemmin 
asetuksella. 
 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 11 §:n mukaan virantäyttölain 8 §:ssä tarkoitettujen 
asiantuntijoiden on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden 
hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuus-
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järjestykseen. Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu 
lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, 
vähintään kolmen hakijan osalta. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asiantuntija 
antaa perustellun lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista. 
  
13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen 
lausunnon. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto. Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä 
syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi.  
  

  Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. 
 
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 

Viran opetusnäytetilaisuudet esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksien 
yhteydessä tiistaina 15.9.2009 (Huhta ja Pöyhönen) ja 6.10.2009 (Alanen ja Ylönen) klo 
13.00 luentosalissa A 103. 

   
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuksien ajat ja paikka. 
3. Päätettäneen kutsua opetusnäytettä pitämään kaikki hakijat. 
4. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteen ehdottamastaan 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
    
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
5. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 13645) 
 
  Vireille 16.6.2009 
 

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

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

  FT Olli Matikainen 
PhD Mika Suonpää 
Annette Unger 

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto 
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän 
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin 
katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin 
hyvin perehtynyt tehtäväalaan. 
 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n 1 
momentin ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 
(424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on 
suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen 
(481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka 
on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja 
tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen 
ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) 
mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä 
tavalla. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen 
kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai 
dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen 
taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 

  
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. SUOMEN HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11153) 
 
  Vireille 16.6.2009 
 

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

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

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto 
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän 
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin 
katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin 
hyvin perehtynyt tehtäväalaan. 
 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n 1 
momentin ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 
(424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on 
suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen 
(481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka 
on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja 
tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen 
ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) 
mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä 
tavalla. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen 
kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai 
dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen 
taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 

  
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
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7. TUTKIJAN VIRKA  (SOLKI) 
 (vakanssinro 11323) 
 
  Vireille 16.6.2009 

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi tutkijan viran 1.10.2009 alkaen. 
 
Dekaani on 1.7.2009 tekemällään päätöksellä hyväksynyt tutkijan viran täyttämistä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja sen jälkeen hallintovirasto julisti viran 
haettavaksi.  
 
Tutkijan tehtäviin kuuluu kielenopetuksen edistämiseen tähtäävä itsenäinen tutkimustyö, 
erityisesti monimediaisten oppimisympäristöjen, koulutuksen muutosten ja uuden 
pedagogisen ajattelun tuomien haasteiden näkökulmasta. Työn menestyksellinen 
hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä monimediaisten oppimisympäristöjen sekä kielen 
oppimisen ja opettamisen kysymyksiin, itsenäistä työotetta, oma-aloitteisuutta ja kykyä 
verkottua kielen opetuksen ja oppimisen monitieteisessä kentässä. 
 
Tutkijan virkaa hakivat 19.8.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
FL Heli Blankenstein 
FM Javier González García 
FT Mia Halonen 
KM Päivi Hamunen 
FM Janniina Hannula 
FM Päivi Jauhiainen 
PhD Susanna Kohonen 
FM Hanna Kovasiipi-Marcus  
FM Ilona Laakkonen 
FM Elina McCambridge 

 FM Olga Novikova 
YTK Panu Pätsi 
FL Riikka Ullakonoja 
  

  ESITYS: Todettaneen viran hakijat.  
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
  että FM Aappo Salo nimitettäisiin tutkimussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 

ajaksi 1.9.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Pohjoinen monikielisyys: kielellisen monimuotoisuuden diskurssit, käytänteet ja 
kokemukset Pohjoiskalotissa. 

     
  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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9. OIKAISUPYYNTÖ PUHEVIESTINNÄN ERILLISVALINNASTA (Murtomäki)  
 

Kevään 2009 erillisvalinnassa puheviestintään hakenut Tuomas Murtomäki on 
määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite 
nro 2).  
 
Oppiaineen seikkaperäinen lausunto, jossa vastataan oikaisupyynnössä esitettyihin 
kysymyksiin, on oheisena (liite nro 3).  

 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

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

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 

10. OIKAISUPYYNTÖ YHTEISÖVIESTINNÄN ERILLISVALINNAS TA (Rytilahti)  
 

Kevään 2009 erillisvalinnassa yhteisöviestinnän maisteriopintoihin hakenut Riikka 
Rytilahti on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan 
oikaisupyynnön (liite nro 4).  
 
Yhteisöviestinnän maisterikiintiöksi 2009 on tiedekunta vahvistanut enintään 15. Kiintiö 
on yhteydessä päävalinnan kautta valittaviin (enintään 10). Päävalinnan kiintiö ylittyi 
kahdella edellisvuoden lykkääjien takia. Maisterivalinnassa kaikki kutsutut 13 ovat 
ottaneet paikan vastaan, joten yhteissumma ei jää vajaaksi. Pisteitä on voinut kysyä 
puhelimitse tiedekunnan kansliasta kesäkuun lopulta lähtien.  
 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

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

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 
 

11. OIKAISUPYYNTÖ HISTORIAN ERILLISVALINNASTA (Jokela)  
 

Kevään 2009 erillisvalinnassa historiaan hakenut Henri Jokela on määräaikaan mennessä 
tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite nro 5).  
 
Kielteinen päätös perustuu siihen, että toisesta yliopistosta siirtyvien kohdalla tiedekunta 
suosii sellaisia hakijoita, jotka tekevät alemman tutkinnon valmiiksi kotiyliopistossaan. 
Tällöin maisterin tutkinnon suorittaminen on huomattavasti nopeampaa ja joustavampaa. 
Historian oppiaine on ilmoittanut olevansa valmis puoltamaan maisterioikeutta Jokelalle, 
mikäli hän suorittaa kandidaatin tutkinnon Joensuun yliopistossa. Tutkinto on lähes 
valmis. Jokelan hakemus historiaan hylättiin vuonna 2008 samoin perustein, eikä 
tiedekunnalle tehty oikaisupyyntö muuttanut tilannetta (26.8.2008).   
 



 9 

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

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
12. OIKAISUPYYNTÖ ULKOMAALAISVALINNASSA  (Oritsetimeyin) 
 

Tammikuun 2009 ns. ulkomaalaisvalinnassa yhteisöviestintään ja digitaaliseen 
kulttuuriin hakenut Abiere Smart Oritsetimeyin (Nigeria) on määräaikaan mennessä 
tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite nro 6).  

 
 Oritsetimeyin perustelee pyyntöään sillä, että hänen englannin kielen TOEFL-koettaan ei 

otettu huomioon valinnassa. Hän on toimittanut siitä kopion. Kielteisen päätöksen 
perusteluna on kuitenkin ensisijassa se, että hakijalle ei ole vaadittua kandidaattitasoista 
tutkintoa. TOEFL-testin pisteet (31) ovat sitä paitsi varsin alhaiset ja enimmäkseen low- 
tai limited-tasoa.  

 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

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

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
13.  KIRJALLISUUDEN (SANATAITEEN) OPETUSSUUNNITELMA  
 
 Oriveden Opisto esittää hyväksyttäväksi kirjallisuuden (sanataiteen) perus- ja 

aineopintojen opetussuunnitelman (liite nro 7). 
 

ESITYS: Opetussuunnitelmassa ei ole huomioitu nykyistä pyrkimystä 
osaamistavoitteiden kuvaamiseen. Lisätietoja tarvitaan myös 
arviointitavoista.  Tämän takia esitetään, että suunnitelma hyväksytään 
voimaan yhdelle lukuvuodelle (2009–2010) ja että seuraavan lukuvuoden 
suunnitelma pyydetään Opistolta 15.3.2010 mennessä.  

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
14. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ikonen, Lukkarinen, Mattlar, 

   Sääskilahti) 
 
  Professori Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto) ja professori Heikki Luostarinen 

(Tampereen yliopisto) esittävät että FM Janne Ikosen lisensiaatintutkimus Mitä yhteistä 
on vitsillä ja uutisella? Komiikka todellisuuden tuottamisen tapana ja journalismin 
välineenä: teoreettista erittelyä hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Raimo Salokangas. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Ikoselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 
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  Professori Raimo Salokangas esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 
arvolauseella erinomainen (3/3). 

 
  FT, dosentti Antti Juvonen (Joensuun yliopisto) ja FT Janne Mäkelä (Suomen Jazz & 

Pop Arkisto) esittävät, että FM Ilppo Lukkarisen musiikkikasvatuksen 
lisensiaatintutkimus Raskaan rockin diskurssit. Hevi ja metalli suomalaisissa 
mediateksteissä hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut FT, dosentti 
Yrjö Heinonen. Tarkastajien lausunnot on toimitettu FM Lukkariselle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 

 
  Professori Jukka Louhivuori esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä (2/3).  
 
  FT Kimmo Mäkilä (STT) ja VTT, dosentti Ville Pernaa (Turun yliopisto) esittävät, että 

FM Markus Mattlarin journalistiikan lisensiaatintutkimus Protesti, vitsi vai 
äärioikeiston nousu? Tony Halmeen vaalivoitto ja radikaali oikeistopopulismi 
suomalaisessa politiikan journalismissa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Raimo Salokangas. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Mattlarille 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 

 
  Professori Raimo Salokangas esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella erinomainen (3/3). 
 
  Professori Eeva Jokinen (Joensuun yliopisto) ja FT, tutkijatohtori Maarit Leskelä-Kärki 

esittävät, että FM Nina Sääskilahden lisensiaatintutkimus Narratiivisuus ja päiväkirjan 
aika. Sukupuoli, temporaalisuus ja kulttuurin muutos päiväkirjan omaelämäkerrallisissa 
diskursseissa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajan on toiminut professori Erkki 
Vainikkala. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Sääskilahdelle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 

 
  Professori Erkki Vainikkala esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella kiitettävä (4/5). 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
15.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kananen, Kuuva, Saarimäki ) 
 
  FM Heli Kananen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kontrolloitu sopeutuminen: Ortodoksinen 
siirtoväki sotien jälkeisessä Ylä-Savossa (1946 - 1970). Määrättäneen ennakko-
tarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Tapio Hämynen (Joensuun yliopisto) 
ja FT Saara Tuomaala (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Petri Karonen. 

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

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Symbol, Munch and Creativity. Metabolism of 
Visual Symbols. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Altti Kuusamo (Turun yliopisto) ja emeritusprofessori Götz Pochat (Grazin 
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.  
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  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 
maaseudulla. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi dosentti, akatemiatutkija Antti 
Häkkinen (Helsingin yliopisto) ja professori Pirjo Markkola. Tutkimuksen pääohjaajana 
on toiminut professori Petri Karonen. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
16. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Drake, Sárosi)  
 
  FL Merja Drake on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Terveysviestinnän kipupisteitä. Terveystiedon tuottajat ja 
hankkijat internetissä. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 5.5.2009 
suostumuksensa mukaisesti PD Kristina Eriksson-Backan (Åbo Akademi) ja professori 
Erkki Karvosen (Oulun yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Drakelle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 15 ja 16). 

 
  Musiikin maisteri György Sárosi on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan A Hegedüjáték történeti, pedagógiai és 
módszertani háttere (The historical, pedagogical and methodologigal background of 
violine playing). Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 5.5.2009 suostumuksensa 
mukaisesti professori Ferenc Szecsodin (Szegedin yliopisto, Unkari) ja rehtori, Dr. Géza 
Szilvayn (Itä-Helsingin musiikkiopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty maisteri 
Sárosille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 18). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
17. VÄITÖSTILAISUUS (Helle, Toivanen) 
 
  FM Anna Helle on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Jäljet sanoissa. Jälkistrukturalistisen kirjallisuuskäsityksen 
tulo 1980-luvun Suomeen. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
5.5.2009. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 12.9.2009 klo 12 Blomstedtin 
salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii professori Lea Rojola ja kustoksena 
professori Leena Kirstinä. 

 
  FM Tuulia Toivanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Se on se kiinalainen Nieminen.” Modernismi ja 
protesti Pertti Niemisen tuotannossa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 5.5.2009. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 17.10.2009 klo 
12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii lehtori, FT Anna Hollsten 
(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Leena Kirstinä. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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18. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Eskelinen, Paraczky) 
 

FM Markku Eskelisen digitaalisen kulttuurin väitöskirjan Travels in Cybertextuality. The 
Challenge of Ergodic Literature and Ludology to Literary Theory hyväksyminen. FM 
Eskelinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 7.8.2009. Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FM Eskeliselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
19). 

 
Tilaisuuden kustos, professori Raine Koskimaa toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 
sujui luontevasti perinteitä noudattaen. Vastaväittäjä johdatteli keskustelua innostavasti 
ja haasteellisesti. Kysymykset liittyivät pääasiassa työn teoreettisiin lähtökohtiin ja 
tavoitteisiin sekä mahdollisiin seurauksiin. Väittelijä puolusti työtään ansiokkaasti ja 
keskustelun taso oli kaikkiaan erittäin korkea.  

 
  Professori Raine Koskimaa esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen (5/5).  
 
  FL Ágnes Paraczkyn musiikkitieteen väitöskirjan Näkeekö taitava muusikko sen minkä 

kuulee? Melodiadiktaatin ongelmat suomalaisessa ja unkarilaisessa taidemusiikin 
ammattikoulutuksessa hyväksyminen. FL Paraczky puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
30.6.2009. Vastaväittäjien lausunnot on lähetetty FL Paraczkylle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 20 ja 21).  

 
  Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että respondentin ja 

vastaväittäjien välille sukeutui erittäin kiinnostava ja korkeatasoinen diskussio. 
Vastaväittäjistä professori Joób viritti käydyissä keskusteluissa ensin teoreettis-
filosofisen keskustelupohjan, jonka jälkeen tapahtui tutkimuksen yksityiskohtainen – 
metodiikan, tutkimusongelman ja tutkimustulosten – tarkempi ruotiminen. Käyty 
keskustelu oli kaiken kaikkiaan hyvin antoisa, ja väittelijä osoitti tutkimusalueensa 
erinomaista tuntemusta.  

 
  Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen (3/3).  
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
19. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Eskelinen, Paraczky) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM (väit.) Markku Eskelinen (digitaalinen kulttuuri) 
 
  FL (väit.) Àgnes Paraczky (musiikkitiede) 
   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 26. elokuuta 2009 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
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