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KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 5.6.2008.
PÄÄTÖS: Todettiin.

2.

TIEDOKSI
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.

3.

ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 10794)
Vireille 8.5.2007
Jyväskylän yliopistoon on perustettu asetuksella 277/22.5.1964 suomalaisen ja
vertailevan kansanelämän tutkimuksen professorin virka, joka on sijoitettu
humanistiseen tiedekuntaan. Virka muutettiin asetuksella 722/31.8.1973 etnologian
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professorin viraksi 1.9.1973 alkaen. Tasavallan presidentti nimitti 28.11.1994 FT Bo
Lönnqvistin etnologian professorin virkaan 1.1.1995 alkaen. Virka tuli avoimeksi
professori Lönnqvistin irtisanouduttua virasta 1.1.2005 alkaen. Viran alaa ei ole
täsmennetty.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2007 etnologian professorin viran
virantäyttöselosteen. Yliopiston rehtori hyväksyi 7.9.2007 päivätyllä kirjeellään
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto
julisti viran haettavaksi.
Etnologian professorin virkaa hakivat 15.10.2007 päättyneen määräajan kuluessa:
PhD Pertti Anttonen
FT Pirjo Korkiakangas
FT Pia Olsson
FT Ulla-Maija Peltonen
FT Jyrki Pöysä
FT Helena Ruotsala
FT Helena Saarikoski
FT Hanna Snellman
FT Kustaa H.J. Vilkuna
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
syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja
ruotsin kielen taitoa.

Tiedekuntaneuvoston 8.5.2007 tekemän
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste).

päätöksen

mukaan

virkaan

vaaditaan

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 23.10.2007 virantäytön asiantuntijoiksi
professorit Kaija Heikkinen (Joensuun yliopisto), Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto)
ja Marja Tuominen (Lapin yliopisto).

3
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat
huomautuksensa 7.11.2007 mennessä. Määräaikaan mennessä hakija Olsson jätti
huomautuksensa
asiantuntijaehdokkaista.
Hakija
Olssonin
huomautus
oli
tiedekuntaneuvoston kokouksen 14/20.11.2007 liitteenä nro 1.
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot
esittelylistan 7/13.5.2008 liitteenä nro 1.

jaettiin

tiedekuntaneuvoston

jäsenille

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.5.2008, että viran opetusnäytetilaisuus
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 27.5.2008 klo 12.15
alkaen luentosalissa C 3 ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden
ehdokassijoille asettamat hakijat Anttonen, Korkiakangas, Ruotsala ja Snellman.
Dekaani hyväksyi 21.5.2008 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteet:
PhD Pertti Anttonen
FT Pirjo Korkiakangas
FT Helena Ruotsala
FT Hanna Snellman

Etnopoetiikka etnologian metodina
Etnologia ja muisti – nykyisyys ja menneisyys
Kulttuuriperinnön moninaiset kasvot
Diasporan käsitteestä.

Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 27.5.2008 hakijoiden opetusnäytteet ja
hyväksyi ne seuraavin arvolausein:
PhD Pertti Anttonen
FT Pirjo Korkiakangas
FT Helena Ruotsala
FT Hanna Snellman

hyvä
hyvä
hyvä
erinomainen.

Hakijoilla Anttonen, Korkiakangas, Ruotsala ja Snellman voidaan katsoa olevan
professorin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. Kaikki hakijat
täyttävät myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset.
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.
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ESITYS:

1. Todettaneen, että hakijoilla Anttonen, Korkiakangas, Ruotsala ja
Snellman on asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito.
2. Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Anttonen,
Korkiakangas, Ruotsala ja Snellman kelpoisiksi virkaan.
3. Asetettaneen etnologian professorin virkaan ensimmäiselle sijalle FT
Hanna Snellman, toiselle sijalle FT Helena Ruotsala ja kolmannelle
sijalle PhD Pertti Anttonen.
4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Hanna Snellman
nimitettäisiin professorin virkaan, jonka ala on etnologia (vakanssinro
10794), 1.1.2009 alkaen.
5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli
viimeistään 10.7.2008.

PÄÄTÖS: 1.
2.
3.
4.
5.

4.

Esityksen mukainen.
Esityksen mukainen.
Esityksen mukainen.
Esityksen mukainen.
Esityksen mukainen.

FT SIRKKU KOTILAISEN HAKEMUS DOSENTIKSI
Vireille 5.2.2008
FT Sirkku Kotilainen on jättänyt 22.1.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan nykykulttuurin dosentiksi, erityisalana lapset,
nuoret ja media.
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
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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 5.2.2008 nykykulttuurin dosentuuria opetuksen
ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Jukka Sihvosen
(Turun yliopisto) ja yliassistentti, FT Urpo Kovalan antamaan lausuntonsa FT Sirkku
Kotilaisen tieteellisestä pätevyydestä.
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Sirkku Kotilaisen tieteellisesti päteväksi
nykykulttuurin dosentuuriin, erityisalana lapset, nuoret ja media. Tiedekuntaneuvoston
asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 27.5.2008 FT Kotilaisen
tieteellisesti päteväksi nykykulttuurin dosentuuriin, erityisalana lapset, nuoret ja media.
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 29.5.2008. FT Kotilaisen opetusnäytteen
aihe oli Lapsi toimijana mediasuhteissaan: lähestymistapoja tutkimuksessa.
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että FT Kotilaisen opetusnäyte
hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro 2).
ESITYS:

1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen.
2. Todettaneen, että FT Kotilaisella on asetuksen (115/98) 8 §:n
edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava
kielitaito ja että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät
kelpoisuusehdot.
3. Nimitettäneen FT Sirkku Kotilainen nykykulttuurin dosentiksi, erityisalana lapset, nuoret ja media, 1.7.2008 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.
2. Esityksen mukainen.
3. Esityksen mukainen.

5.

VIRANHOITOJÄRJESTELYT
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,
että FM Piia Varis nimitettäisiin tutkimussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.8.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hanke.
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 3.
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää,
että FM Päivi Tirkkonen nimitettäisiin tutkimusassistentin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2008–30.4.2011. Määräaikaisuuden perusteena on EUprojekti/Developing a Crisis Communication Scorecard.
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 4.
ESITYS:

Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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6.

SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN KESKUKSEN JOHTAJAN JA VARAJOHTAJAN VALINTA
Soveltavan kielentutkimuksen keskus esittää,
että keskuksen johtajaksi nimettäisiin professori Tarja Nikula ja varajohtajaksi
erikoistutkija, FT Sabine Ylönen 1.8.2008 alkavaksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään
siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa.
ESITYS:

Valittaneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

7.

VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Catani, Gajdón)
FM Johanna Catani on anonut väittelylupaa puolustaakseen kulttuurienvälisen
viestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yritystapahtuma kontekstina ja
kulttuurisena kokemuksena. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa
mukaisesti
KTT
Kirsti
Lindberg-Repo
(Svenska
Handelshögskolan)
ja
emeritusprofessori Jaakko Lehtonen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Liisa Salo-Lee.
MuM Tamás Gajdón on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Unkarilaisen teatterielämän kehityspiirteitä
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti professori Imre Nagy (Pécsin yliopisto, Unkari) ja
professori Péter Müller (Pécsin yliopisto, Unkari). Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut professori Tuomo Lahdelma.
ESITYS:

Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

8.

LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Salmela)
Dosentti Ari Heinonen ja FT Kimmo Mäkilä esittävät, että FM Kreeta Salmelan
journalistiikan lisensiaatintutkimus Kansalaislähteiden käyttö sähköisten medioiden
kriisiuutisoinnissa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Jaana Hujanen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Salmelalle (liitteet nro 5 ja 6).
Professori Raimo
arvolauseella hyvä.

Salokangas

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

esittää,

että

lisensiaatintutkimus

hyväksyttäisiin
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9.

VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Belik, Brewis, Härmälä, Jantunen, Kotilainen,
Kuljuntausta, Rahkonen)
FL Zhanna Belik on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi
tarkoitettua tutkimustaan Peshehonovien verstaan ikonimaalausperintö (käännös).
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 29.4.2008 FT Kari Kotkavaaran (Åbo
Akademi) ja Doc. Sci Irina Buseva-Davydovan (Research Institute of Theory and
History of Fine Arts, the Russian Academy of Arts, Moskova). Tarkastajien lausunnot
jaettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa (liitteet nro 7 ja 8).
M.A. Kielo Brewis on anonut väittelylupaa puolustaakseen kulttuurienvälisen viestinnän
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Stress in the Multi-ethnic Customer Contacts of
the Finnish Civil Servants: Developing Critical Pragmatic Intercultural Professionals.
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 8.4.2008 suostumuksensa mukaisesti
professori Pirkko Pitkäsen (Tampereen yliopisto) ja Ph.D. Milton Bennettin (The
Intercultural Development Research Institute, Milano, Italia). Tarkastajien lausunnot on
lähetetty M.A. Brewisille (liitteet nro 9 ja 10).
FL Marita Härmälä on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Onko Ett ögonblick/Just a moment riittävä näyttö
aikuismerkonomilta edellytetystä kielitaidosta? Esimerkkejä aikuiskoulutuskeskusten
näyttötehtävistä ja arviointikriteereistä. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi
15.1.2008 suostumuksensa mukaisesti Kielikoulutuskeskuksen johtaja, FT Taina
Juurakko-Paavolan (Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna) ja professori, KT
Päivi Tynjälän. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Härmälälle (liitteet nro 11 ja 12).
FL Tommi Jantunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomalaisen viittomakielen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tavu ja lause – tutkimuksia kahden
sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä. Tiedekunta
määräsi ennakkotarkastajiksi 19.2.2008 suostumuksensa mukaisesti professori Fred
Karlssonin (Helsingin yliopisto) ja FT Johanna Meschin (Tukholman yliopisto).
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Jantuselle (liitteet nro 13 ja 14).
FL Sofia Kotilainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Suvun nimissä – identiteetit ja kunnia
sisäsuomalaisten sukujen nimenannon käytännöissä 1700-luvun alusta 1950-luvulle.
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 15.1.2008 suostumuksensa mukaisesti
professori Pirjo Markkolan (Åbo Akademi) ja professori Marko Lambergin.
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Kotilaiselle (liitteet nro 15 ja 16).
FL Petri Kuljuntausta on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan First Wave:. A Microhistory of Finnish
Electronic Music. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 15.1.2008 professori Simon
Emmersonin (De Montfort University, Leicester, Iso-Britannia) ja professori David
Rothenbergin (New Jersey Institute of Technology, USA). Professori David
Rothenbergin lausunto on lähetetty FL Kuljuntaustalle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 17). Professori Simon Emmersonin lausunto
jaettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa (liite nro 18).
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M.A., ekonomi Pauli Rahkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen
historian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Volgan-Okan alueen suomalaisugrilaisten heimojen väestöliikkeistä kohti Karjalaa ja Suomea (1900 eKr. – 1050 jKr.).
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 23.10.2007 professori Jouko Vahtolan (Oulun
yliopisto) ja Senior Researcher Irma Mullosen (Karelian Research Center of the Russian
Academy of Sciences, Venäjä). Väittelylupa jätettiin pöydälle 19.2.2008.
Tutkimuksen jatkotarkastusta varten tiedekunta määräsi 11.3.2008 kolmanneksi
tarkastajaksi tutkijatohtori, FT Janne Saarikiven (Helsingin yliopisto). Lausunto on
lähetetty M.A., ekonomi Rahkoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 19).
PÄÄTÖS: Myönnettiin.
FL Marita Härmälän väittelylupa jätettiin pöydälle.
M.A., ekonomi Pauli Rahkoselle ei myönnetty väittelylupaa.

10. VÄITÖSTILAISUUS (Belik, Kuljuntausta)
FL Zhanna Belik on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi
tarkoitettua tutkimustaan Peshehonovien verstaan ikonimaalausperintö. Väitöstilaisuus
esitetään pidettäväksi lauantaina 30.8.2008 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana).
Vastaväittäjinä toimivat Doc. Sci Irina Buseva-Davydova (Research Institute of Theory
and History of Fine Arts, the Russian Academy of Arts, Moskova) ja FT Kari
Kotkavaara (Åbo Akademi). Kustoksena toimii professori Heikki Hanka.
FL Petri Kuljuntausta on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan First Wave: A Microhistory of Finnish
Electronie Music. Väittelylupa myönnettäneen tiedekuntaneuvoston kokouksessa
10.6.2008. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 28.6.2008 klo 12 salissa M
103 (Musica). Vastaväittäjänä toimii professori Simon Emmerson (De Montfort
University, Leicester, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Jaakko Erkkilä.
ESITYS:

Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

11. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kiss, Koivisto, Ranta-Meyer)
MA Miklós Kissin hungarologian väitöskirjan Between Narrative and Cognitive
Approaches. Film Theory of Non-Linearity Applied to Hungarian Movies
hyväksyminen. MA Kiss puolusti julkisesti väitöskirjaansa 17.5.2008. Vastaväittäjän
lausunto jaettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa (liite nro 20).
Tilaisuuden kustos, professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että respondentin
ja opponenttina toimineen professori Paul Majkutin välille muodostui vilkas keskustelu,
jossa lineaarisuuden kysymysten puitteissa sovitettiin yhteen amerikkalaisen ja
eurooppalaisen filmintutkimuksen perspektiivejä.
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Professori Tuomo Lahdelma esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.
FM Keijo Koiviston Suomen historian väitöskirjan Itsenäisen Suomen kantaaliupseeriston synty, koulutus, rekrytointitausta ja palvelusehdot hyväksyminen. FM
Koivisto puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.5.2008. Vastaväittäjän lausunto on
lähetetty FM Koivistolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro
21).
Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Toivo Nygård toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjä teki
asiallisia kysymyksiä ja huomautuksia, joihin väittelijä vastasi ansiokkaasti.
Professori Petri Karonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.
FL Tuire Ranta-Meyerin musiikkitieteen väitöskirjan Nulla dies sine linea. Avauksia
Erkki Melartinin vaikutteisiin, verkostoihin ja vastaanottoon henkilö- ja
reseptiohistoriallisena tutkimuksena. FL Ranta-Meyer puolusti julkisesti väitöskirjaansa
24.5.2008. Vastaväittäjän lausunto jaettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa (liite nro
22).
Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Väittelijän lectio oli
korkeatasoinen johdatus tutkimustyön yleiseen problematiikkaan ja metodologiaan. Sen
jälkeen käytiin respondentin ja vastaväittäjän välillä erittäin asiantunteva keskustelu
väitöskirjan teoreettisista perusteista, tutkimusaineiston hankinnasta ja analyysista.
Kaikki tämä osoitti, että väittelijä hallitsi tutkimusaiheensa erinomaisesti.
Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja
erinomainen.

hyväksyttäisiin arvolauseella

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

12. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Kecskeméti, Kiss, Koivisto, Ranta-Meyer)
FM (väit.) István Kecskeméti, MA (väit.) Miklós Kiss, FM (väit.) Keijo Tapio Koivisto ja
FL (väit.) Tuire Tuulia Ranta-Meyer ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian
tohtorin tutkinto.
PÄÄTÖS: Myönnettiin.
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