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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 6.3.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
   
 
3. UNKARIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE  
 
  Kyseessä on Suomen ja Unkarin kulttuurivaihtosopimukseen perustuva unkarin kielen 

lehtorin määräaikainen virkasuhde.  Virkasuhde on perinteisesti täytetty määräajaksi. 
Virkasuhdetta on voitu täydentää kahden vuoden lisämääräyksellä. Kulttuurivaihto-
sopimuksen perusteella Jyväskylän yliopiston yhteistyöyliopisto Unkarissa on 
Debrecenin yliopisto, jonka ehdottamista henkilöistä unkarin kielen lehtori on yleensä 
virkasuhteeseen valittu.  
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  Tehtävän julistaa haettavaksi yhteistyökäytäntöjen mukaisesti Unkarin 
kulttuuriyhteistyötä koordinoiva Unkarin opetusministeriön alainen viranomainen 
(Balint Balassi -instituutti), joka kulttuurivaihtosopimuksen mukaisesti esittää 
Debrecenin yliopiston ehdottamaa henkilöä. 

 
  Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 14.6.2006 MA Orsolya Fábiánin (Debrecenin 

yliopisto) unkarin kielen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–
30.6.2008. MA Fábián irtisanoutui lehtorin määräaikaisesta virkasuhteesta 16.7.2007.  

 
  Balassi-instituutti lähetti Jyväskylän yliopistoon unkarin kielen lehtorin virkasuhteen 

täyttämistä varten neljän ehdokkaan ansioluettelot. Instituutti asetti hakijoiden 
ansiovertailussa MA Gergely Dusnokin ensimmäiselle sijalle. Dekaani nimitti 20.6.2007 
tekemällään päätöksellä MA Dusnokin unkarin kielen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2007–31.7.2008.  
 
Hungarologian professori Tuomo Lahdelma esittää, että unkarin kielen lehtorin 
määräaikaista virkasuhdetta jatketaan ajaksi 1.8.2008–30.6.2010 ja että virkasuhteeseen 
nimitettäisiin MA Gergely Dusnoki. 
 
Unkarin kielen lehtorin rahoitus sisältyy hungarologia-hankkeen määrärahoihin. 
    

 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(309/1993) 3 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee: 1) edistää alansa opetusta; 2) 
ohjata opiskelijoiden opintoja; 3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut; 4) antaa 
korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä 
ja taiteellisesta toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista; 5) hoitaa korkeakoulun 
hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät; 6) 
osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen. 

   
 Asetuksen (309/1993, muutokset 1083/1995 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta 

vaaditaan erityisinä kelpoisuusvaatimuksina soveltuva, jatkotutkintona suoritettu 
lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää 
tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Lehtorin virkaan, joka 
on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan ottaa tehtäväalaan erittäin hyvin 
perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tutkintoa. 
Kielten lehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin (1083/1995, 
4 §). 

 
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. 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 ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Asetuksen (463/1998) 18 §:n 
mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan 
nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen 
taitoa. 

    
  Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 1. 
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  ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että MA Gergely Dusnoki 
nimitettäisiin unkarin kielen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.8.2008–30.6.2010. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.   
 
 
4. FT JUKKA-PEKKA PURON HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
 Vireille 2.10.2007 
 

FT Jukka-Pekka Puro on jättänyt 17.9.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin puheviestinnän dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.   

 
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 
hallintojohtosäännössä 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 2.10.2007 puheviestinnän dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori 
Pekka Isotaluksen (Tampereen yliopisto) ja emeritusprofessori Matti Leiwon antamaan 
lausuntonsa FT Jukka-Pekka Puron tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. Molemmat asiantuntijat 
katsovat FT Puron tieteellisesti päteväksi puheviestinnän dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi maanantaina 26.5.2008 klo 
13.15 alkaen auditoriossa ToB 101. FT Puro esittää opetusnäytteensä aiheeksi Uusi 
retoriikka puheviestinnän näkökulmasta.  
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 ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Tarja 

Valkonen, pj., professori Jaana Hujanen, professori Pertti Hurme, 
lehtori Tapani Huovila ja lehtori Leena Mikkola, siht. Opiskelijajäsen 
ilmoitetaan myöhemmin.   

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

Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, von Bonsdorff, Pitkänen-
Huhta ja Valo katsoivat FT Jukka-Pekka Puron tieteellisesti päteväksi. 

  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 

 
 
5. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että Dr. Phil. Peter Collianderille myönnettäisiin palkatonta virkavapautta professorin 
virasta, jonka ala on saksan kieli (vakanssinro 10831), ajaksi 1.4.2008–31.7.2009. 
Virkavapauden perusteena on professuurin viranhoito Münchenin yliopistossa 
vastaavana aikana.  
 
että Ph.D. Elizabeth Petersonille myönnettäisiin palkatonta virkavapautta lehtorin 
virasta, jonka ala on englannin kieli (vakanssinro 10658), ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. 
Virkavapauden perusteena on viran hoito Helsingin yliopistossa vastaavana aikana. 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
että FT Pertti Hurmeelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta lehtorin virasta, jonka 
ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10697), ajaksi 1.8.2008–31.12.2009. Virkavapauden 
perusteena on avoinna olevan yhteisöviestinnän professorin viran (vakanssinro 10845) 
hoito vastaavana aikana. 
 
ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 
 

6. TIEDEKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007  
 
Tiedekunnan toimintakertomus vuodelta 2007 on liitteenä nro 3. 
 
ESITYS: Keskusteltaneen. 
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 

 
 
7. MAISTERIN TUTKINTOA EDELTÄVÄT OPINNOT 

 
Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopiskelija Eva Inari Malessa pyytää, että hänen 
aiempien opintojensa katsottaisiin antavan riittävät valmiudet maisterin tutkintoa varten. 
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Malessa on suorittanut saksalaisen Zwischenprüfung-tutkinnon Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswaldissa, pääaineenaan Fennistik ja sivuaineena 
Anglistik/Amerikanistik. Zwischenprüfung on saksalainen välitutkinto, joka ei suoraan 
vastaa suomalaista kandidaattitason tutkintoa, mutta Malessan tapauksessa sen sisältö 
sopii hyvin suomen kielen ja kulttuurin maisteriopintojen pohjaksi.   
 
Säädökset antavat mahdollisuuden todeta, että opinnot riittävät maisterin tutkinnon 
pohjaksi, vaikka muodollista kandidaattitason tutkintoa ei olekaan. Ennakkotapauksia on 
ulkomaisista tutkinnoista ja opinnoista.  
 
Yliopistolain (nro 715/2004 7§) mukaan ”ylempään korkeakoulututkintoon johtavan 
koulutuksen pohjana on alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus, 
… taikka jollei yliopisto toisin päätä”. Edelleen saman lain 18 a §:n mukaan ”kelpoinen 
opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, on 
henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan 
ammattikorkeakoulututkinnon … taikka jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja 
varten riittävät valmiudet”. 

 
ESITYS: Päätettäneen, että Malessan tutkinto antaa edellytykset ja riittävät valmiudet 

maisteriopinnoille ilman että hänen tarvitsee suorittaa JY:n kandidaatin 
tutkintoa. 

 
 PÄÄTÖS:   Esityksen mukainen. 
  

 
8. KAHDEN MAISTERIN TUTKINNON SUORITTAMINEN TIEDEKU NNASSA 

 
Pöydälle 5.2.2008. 
 
Yliopiston hallitus on yleisistä valintaperusteista päättäessään (viimeksi 13.6.2007) 
linjannut, että ”tiedekunta voi myöntää hakijalle toiseen samannimiseen tutkintoon 
johtavan opinto-oikeuden. Tällöin kuitenkin uuden tutkinnon pääaineen ja sisällön on 
poikettava riittävästi ensimmäisen tutkinnon pääaineesta ja sisällöstä”. Linjauksessa ei 
rajata sitä, mitä kautta opinto-oikeus on saatu. Yhden opiskelupaikan sääntö estää kahden 
tutkinto-oikeuden saamisen samana vuonna. 
 
Humanistisella tiedekunnalla ei ole linjausta siitä, mitkä oppiaineet tai aineryhmät 
poikkeavat hallituksen tarkoittamalla tavalla ”riittävästi” toisistaan. Lienee mahdollista 
määritellä eri tavoin ja eri aikoina syntyneitä aineryhmiä, joissa on joko tieteiden välistä 
tai muuta yhteistyötä niin paljon, ettei ole tarvetta kannustaa ”tuplamaisterien” syntyä 
ryhmän sisällä.     
 
ESITYS: Päätettäneen, että toinen maisterin tutkinto on mahdollinen muissa kuin 

jäljempänä luetelluissa aineryhmissä (ei kahta maisteria ryhmän sisällä). 
Tutkinnoissa ei voi käyttää samoja opintoja eikä samaa tutkielmaa 
sellaisenaan toiseen kertaan (kaksoisgradu kahteen oppiaineeseen on 
kuitenkin mahdollinen, jos siitä on ennalta sovittu kummassakin ja 
tutkielma on laajuudeltaan riittävä). Jos tutkinnoissa on samoja kursseja, on 
toiseen tutkintoon suoritettava korvaava kurssi tai muu suoritus.  
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Seuraavien aineryhmien sisällä toinen maisterin tutkinto ei ole mahdollinen:  
 

1) vieraat kielet, soveltava kielitiede ja viittomakieli 
  
2) suomen kieli, kirjallisuus ja kirjoittaminen  
 
3) Suomen historia, taloushistoria, yleinen historia  
 
4) musiikkitiede, musiikkikasvatus ja Music, Mind & Technology (musiikin 
kognitiotiede) 
 
5) journalistiikka, puheviestintä, yhteisöviestintä ja Intercultural Communication 
(kulttuurienvälinen viestintä) 
 
6) hungarologian maisterin tutkinnon lisäksi ei voi suorittaa toista maisteria aineessa, 
jossa opiskelija on erikoistunut hungarologiaan (esimerkiksi yleinen historia, etnologia, 
kirjallisuus, suomen kieli, musiikkitiede, taidehistoria), eikä toisinpäin 
  
7) digitaalisen kulttuurin (Digital Culture) maisterin tutkinnon lisäksi ei voi suorittaa 
toista maisteria kirjallisuudessa, kirjoittamisessa, taidehistoriassa, taidekasvatuksessa 
taikka nykykulttuurin tutkimuksessa, eikä toisinpäin.  
 
PÄÄTÖS: Keskustelun aikana opiskelija Heidi Hummastenniemi esitti, että 

yksittäistapauksissa erityisten syiden perusteella toinen maisterin tutkinto 
voitaisiin sallia myös luetelluissa aineryhmissä. Opiskelija Oskari Rantala 
kannatti esitystä. Koska asiasta ei päästy yksimielisyyteen, suoritettiin 
äänestys, jossa esittelijän esitys sai 13 ääntä ja Hummastenniemen esitys 3 
ääntä. Näin ollen esittelijän esitys hyväksyttiin. 

 
 
9. KEURUUN ISO KIRJA -OPISTON OPINNOT 
 

Saksan  kielen  ja kulttuurin  pääaineopiskelija  Tina Impola  pyytää,  että hänen Iso 
Kirja  -opistossa (Keuruu) suorittamansa yhden täyden lukuvuoden vaatinut tutkinto 
Certificate of Higher Education in Theology and Ministry luettaisiin hyväksi tiedekunnan 
tutkinnossa. 
 
Walesin  yliopistojen  katto-organisaatio University  of Wales  on  hyväksynyt  Iso Kirja 
-opiston ”validoimiensa” (validated) oppilaitosten joukkoon sekä hyväksyy siellä 
suoritetut Bachelor (Hons) in Theology and Ministry sekä Master of Theology in 
Ministerial Studies -tutkinnot. Myös Gastin suorittama edellä mainittu tutkinto on 
Walesin yliopiston hyväksymä ja siitä on annettu yliopiston Diploma Supplement.   
 
Tiedekunnan linjana on ollut, että tunnustettujen yliopistojen, myös ulkomaalaisten, 
opinnot luetaan täysimääräisesti hyväksi. Nyt kyseessä olevat opinnot on kuitenkin 
suoritettu suomalaisessa opistossa, ilman minkään suomalaisen yliopiston hyväksyntää. 
Myöskään Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta ei niitä hyväksy. Walesin 
yliopiston suorittamaa mainittujen opintojen ja tutkintojen tunnustamista ei voi tulkita 
niin, että niistä sitä kautta automaattisesti tulisi suomalaisen korkeakoulujärjestelmän 
opintoja.   
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Tiedekunta on myös antanut pisteitä korkeakoulukelpoisuuden antavista suomalaisista 
vähintään 3-vuotisista ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatillisista 
opistotutkinnoista, joista opetushallitus pitää yllä virallista luetteloa. Ison Kirjan opinnot 
ja tutkinnot eivät kuulu näihin. 
 
ESITYS: Päätettäneen, että kyseisestä Certificate of Higher Education -tutkinnosta ei 

hyvitetä opintopisteitä.   
 
PÄÄTÖS:   Esityksen mukainen. 

  
 
10. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Pécsi) 
 
  FL Rita Pécsi on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Die Förderung der emotionellen Intelligenz mit Musik. 
Präsentierung einer musikpädagogischen Konzeption. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Mihály Ittzés (Liszt 
Academy of Music, Kodály Institute, Unkari) ja professori Csilla Gábor (Kolozsvárin 
yliopisto, Romania).  Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Matti Vainio. 

    
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
11. VÄITTELYLUPA (Moilanen, Rahkonen) 
 
  FM Laura-Kristiina Moilasen Suomen historian väitöskirjan Talonpoikainen sääty, arvo 

ja kunnia 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomenkielisessä proosassa 
ennakkotarkastajiksi määrättiin 11.12.2007 professori Anne Ollila (Turun yliopisto) ja 
professori Irma Sulkunen (Tampereen yliopisto).  

 
  Professori Irma Sulkunen on pyytänyt vapautusta tehtävästä. Määrättäneen hänen 

tilalleen suostumuksensa mukaisesti professori Liisi Huhtala (Oulun yliopisto). 
 
  M.A., ekonomi Pauli Rahkonen on pyytänyt väittelylupaa puolustaakseen Suomen 

historian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Volgan-Okan alueen suomalais-
ugrilaisten heimojen väestöliikkeistä kohti Karjalaa ja Suomea (1900 eKr - 1050 jKr.). 
Tiedekunta määräsi 23.10.2007 ennakkotarkastajiksi professori Jouko Vahtolan (Oulun 
yliopisto) ja Senior Researcher Irma Mullosen (Karelian Research Center of the Russian 
Academy of Sciences, Venäjä). Tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja väittelylupaa 
käsiteltiin tiedekuntaneuvostossa 19.2.2008, jolloin asia jäi pöydälle. 

 
  Tutkimuksen jatkotarkastusta varten esitetään, että kolmanneksi tarkastajaksi määrätään 

suostumuksensa mukaisesti FT, tutkijatohtori Janne Saarikivi (Helsingin yliopisto). 
 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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12. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Maksimainen) 
 
  Dosentti Tutta Palin (Turun yliopisto) ja dosentti Susanna Paasonen (Helsingin 

yliopisto) esittävät, että FM Johanna Maksimaisen taidehistorian lisensiaatintutkimus 
Levynkansikuvituksen naisrepresentaatiot ilmiönä ja naiseuden määrittelypaikkana 
1990- ja 2000-luvuilla hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Annika Waenerberg. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Maksimaiselle 
(liitteet nro 4 ja 5). 

 
  Professori Annika Waenerberg esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyväksytty. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Bartis, Kecskemeti)  
 
  FL Imre Bartis on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kansallisidentiteetin rakentaminen András Sütön teoksessa 
Anyám könnyü álmot igér. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 23.10.2007 
suostumuksensa mukaisesti professori, akateemikko András Görömbein (Debrecenin 
yliopisto, Unkari) ja professori István Dobosin (Wienin yliopisto, Itävalta). Tarkastajien 
lausunnot ovat käännettävänä ja jaettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa (liitteet 6 ja 
7). 

 
  FM Istvan Kecskemeti on anonut väittelylupaa puolustaakseen museologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Papyruksesta megabitteihin: Arkisto- ja 
valokuvakokoelmien konservoinnin prosessin hallinta. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 11.12.2007 suostumuksensa mukaisesti dosentti Solveig Sjöberg-
Pietarisen (Turun käsityöläismuseo) ja PhD John Havermasin (Dept. of Indoor 
Environment & Health, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research). 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Kecskemetille (liitteet nro 8 ja 9).  

   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin.  
 
 
14. VÄITÖSTILAISUUS (Bartis, Kecskemeti, Koivisto, Oettl) 
 
  FL Imre Bartis on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kansallisidentiteetin rakentaminen András Sütön teoksessa 
Anyám könnyü álmot igér. Väittelylupa myönnettäneen tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 11.3.2008. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 5.4.2008 klo 12 salissa H 
320 (Historica). Vastaväittäjänä toimii professori István Dobos (Wienin yliopisto, 
Itävalta) ja kustoksena professori Tuomo Lahdelma. 

 
  FM Istvan Kecskemeti on anonut väittelylupaa puolustaakseen museologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Papyruksesta megabitteihin: Arkisto- ja 
valokuvakokoelmien konservoinnin prosessin hallinta. Väittelylupa myönnettäneen 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 11.3.2008. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 
28.3.2008 klo 12 salissa H 320 (Historica). Vastaväittäjinä toimivat dosentti, tutkija 
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Solveig Sjöberg-Pietarinen (Turun käsityöläismuseo) ja PhD John Havermas (Dept. of 
Indoor Environment & Health, Netherlands Organisation for Applied Scientific 
Research). Kustoksena toimii professori Janne Vilkuna. 

 
  FM Keijo Koivisto on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Itsenäisen Suomen kanta-aliupseeriston synty, 
koulutus, rekrytointitausta ja palvelusehdot. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 19.2.2008. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
24.5.2008 klo 12 salissa H 320 (Historica). Vastaväittäjänä toimii dosentti Eero 
Elfvengren (Maanpuolustuskorkeakoulu) ja kustoksena emeritusprofessori Toivo 
Nygård. 

 
  FM Barbara Oettl on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Weiß in der Kunst des 20. Jahrhunderts – Studien zur 
Kulturgeschichte einer Un-Farbe. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 5.2.2008. Väitöstilaisuus pidetään torstaina 27.3.2008 klo 12 Juomatehtaan 
auditoriossa JT 120. Vastaväittäjänä toimii professori Matthias Bleyl (Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee, Saksa) ja kustoksena professori Annika Waenerberg. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
15. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Meriläinen, Valentini) 
 
  FL Merja Meriläisen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Monenlaiset oppijat 

englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa – rakennusaineksia opetusjärjestelyjen tueksi 
hyväksyminen. FL Meriläinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 16.2.2008. 
Vastaväittäjien lausunto on lähetetty FL Meriläiselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Tarja Nikula toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjät kävivät läpi 
työn keskeiset asiat ja esittivät väittelijälle sekä teoreettiseen viitekehykseen että 
metodologiaan liittyviä kysymyksiä. Väittelijä vastasi asiantuntevasti hänelle esitettyihin 
kysymyksiin ja käyty keskustelu osoitti, että väittelijä hallitsee hyvin oman 
tutkimusalueensa. 

 
  Professori Tarja Nikula esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  M.A. Chiara Valentinin yhteisöviestinnän väitöskirjan Promoting the European Union. 

Comparative Analysis of EU Communication Strategies in Finland and in Italy 
hyväksyminen. M.A. Valentini puolusti julkisesti väitöskirjaansa 16.2.2008. 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty M.A. Valentinille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Marita Vos toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuudessa 

noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja.  Akateeminen keskustelu väittelijän kanssa 
oli korkeatasoinen. 
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  Professori Pertti Hurme esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
  
 
 
Jyväskylässä 12. maaliskuuta 2008 
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Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani  Heikki Hanka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
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