
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 1/2008 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 15.1.2008 
   Lyhty, klo 14  
    
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj.   1 - 12 1 - 12 
Varadekaani Heikki Hanka   1 - 12 1 - 12 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka  1 - 12 1 - 12 
Professori Veikko Muittari    1 - 12 1 - 12 
Professori Arja Piirainen-Marsh  1 - 12 1 - 12 
Professori Jaakko Erkkilä    1 - 12 1 - 12 
Professori Petri Karonen    1 - 12 1 - 12 
Professori Liisa Salo-Lee    1 - 12 1 - 12 
Professori Jari Ojala    1 - 12 1 - 12 
Lehtori Erja Kosonen    1 - 12 1 - 12 
Professori Anne Pitkänen-Huhta   1 - 12 1 - 12 
Lehtori Bertold Fuchs   1 - 12 1 - 12 
Tutkija Ari Huhta    1 - 12 1 - 12 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi  1 - 12 1 - 10 
Opiskelija Teemu Häkkinen      -    - 
Opiskelija Elina Lappalainen   1 - 12 1 - 10   
Opiskelija Jaana Marin    1 - 12 1 - 10 
Opiskelija Tuure Puurunen   1 - 7 1 - 7 
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1, 2, 4–8) 
   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 3, 9–12)    
Pöytäkirjanpitäjät:  amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1, 2, 4–8) 
    osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, puh. 1200 (asiat 3, 9–12)  
Asiantuntijat (kohta 3): kielten laitoksen varajohtaja, professori Maisa Martin 
    kielten laitoksen professorit Hannele Dufva ja Sari Pietikäinen 
    soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Tarja Nikula  
          

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 10.1.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. KIELTEN LAITOKSEN UUSI JATKOKOULUTUSOPPIAINE  
 

Kielten laitosneuvosto on kokouksessaan 21.11.2007 päättänyt esittää 
tiedekuntaneuvostolle, että kielten laitokselle perustettaisiin uusi jatkokoulutusoppiaine, 
jonka nimi olisi kielentutkimus (Language Studies). 
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Professori Hannele Dufvan ja professori Sari Pietikäisen perustelumuistio on oheisena 
(liite nro 1), samoin soveltavan kielentutkimuksen keskuksen lausunto asiasta (liite nro 
2).  

 
ESITYS: Keskusteltaneen. 
 
PÄÄTÖS:  Keskusteltiin.  
 

 
4. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13606) 
 
 Vireille 11.10.2005. 

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2005 soveltavan kielentutkimuksen 
professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 29.3.2006 päivätyllä kirjeellään 
hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaa hakivat 19.6.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FT Hannele Dufva 
FT Tarja Nikula 
FT Ulla Richardson 
Ph.D. Eija Ventola 

 
Ph.D. Eija Ventola on peruuttanut hakemuksensa virkaan 29.8.2006 ja FT Hannele 
Dufva 24.5.2007. 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 29.8.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Fred Karlsson (Helsingin yliopisto), Claire Kramsch (University of 
California, Berkeley) ja Leo van Lier (Monterey Institute of International Studies, CA, 
USA) sekä varalle emeritusprofessori Håkan Ringbom (Åbo Akademi), professori 
Juliane House (Hampurin yliopisto) ja professori Christopher Candlin (Macquarien 
yliopisto, Australia). Professori Claire Kramschin luovuttua asiantuntijatehtävästä, hänen 
tilalleen valittiin professori Juliane House (Hampurin yliopisto). 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 10/28.8.2007 liitteenä nro 2. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 
Tiedekuntaneuvosto vapautti kokouksessaan 28.8.2007 hakijat opetusnäytteen 
pitämisestä.  
 
Tiedekuntaneuvoston päätti kokouksessaan 28.8.2007, että hakijoilla Alanen, Nikula ja 
Richardson on professorin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys sekä riittävä 
opetustaito.  
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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). 

 
Tiedekuntaneuvosto teki kokouksessaan 11.9.2007 virkaehdotuksen täytettävänä olevaan 
virkaan ajaksi 1.1.2008–31.12.2011.  
 
Tiedekuntaneuvoston virkaehdotuspäätös ja rehtorin virkaehdotusta koskeva 
tarkastuspäätös perustuvat selvästi puutteelliseen selvitykseen, koska virka oli ollut 
haettavana pysyvää täyttöä varten. 
 

Hallintolain (434/2003) 50 §:n mukaan, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä 
tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä 
ja ratkaista asian uudelleen. Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. 
Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu 
päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on 
ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. 

   
Korjaamismenettelyä edeltävän kuulemismenettelyn yhteydessä viran hakijat Alanen, 
Nikula ja Richardson ovat antaneet suostumuksensa asiavirheen korjaamiseen.  
 
Edellä mainituilla perusteilla rehtori on 2.1.2008 tekemällään päätöksellä poistanut 
22.10.2007 tekemänsä virkaehdotuksen hyväksymistä koskevan päätöksensä 
virheellisenä. 
  
Hallintovirasto on palauttanut asian tiedekuntaneuvostolle uudelleen käsittelyä varten. 
 

Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen 
(1581/1991) 22 §:n 4 momentin perusteella rehtori määrää asian uuden käsittelyn 
aloitettavan virkaehdotuksen tekemisellä. 
 
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 3. 

 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
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 ESITYS: 1. Asetettaneen soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaan 
ensimmäiselle sijalle FT Tarja Nikula, toiselle sijalle FT Riikka Alanen 
ja kolmannelle sijalle FT Ulla Richardson. 

  2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Tarja Nikula nimitettäisiin 
professorin virkaan, jonka ala on soveltava kielentutkimus (vakanssinro 
13606).  

3. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 14.2.2008. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
5. DIGITAALISEN KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13501) 
 
  Vireille 28.8.2007 
 

Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 alkaen professorin 
viran, jonka ala on digitaalinen kulttuuri. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Rehtori hyväksyi 1.7.2002 tekemällään 
päätöksellä virantäyttöselosteen ja antoi luvan viran täyttämiseen kutsumismenettelyä 
käyttäen 1.10.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi. Yliopiston hallitus nimitti 
kokouksessaan 1.10.2003 FT Raine Koskimaan digitaalisen kulttuurin professorin 
virkaan tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 
22.8.2007 humanistiselle tiedekunnalle, että digitaalisen kulttuurin professorin virka 
täytettäisiin kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2008–31.12.2012 väliseksi määräajaksi.  
 
Yliopiston rehtori hyväksyi 1.10.2007 tekemällään päätöksellä virantäyttöselosteen ja 
antoi luvan viran täyttämiseen kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2008–31.12.2012 
väliseksi määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on digitaalisen kulttuurin 
kehittämishanke ja Digital Culture -maisteriohjelma. 
 
Humanistinen tiedekunta ehdotti, että virkaan kutsuttaisiin FT Raine Koskimaa. Hän on 
antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen. 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 28.8.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Espen Aarsethin (Kööpenhaminan IT-yliopisto) ja professori Frans Mäyrän 
(Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja 
ansioista virkaan. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 4. 
 

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.  
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Dekaani hyväksyi 13.11.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat ja hakija Koskimaan opetusnäytteen aiheen The Cyborg 
Author. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 
20.11.2007.  
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 20.11.2007 hakija Koskimaan 
opetusnäytteen ja arvosteli sen arvolauseella erinomainen. 

 
Virantäyttölain 11 §:n ja virantäyttöasetuksen 21 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta 
toimittaa viivytyksettä esityksen nimittää professorin virkaan kutsusta yliopiston rehtorille 
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Päätös on lisäksi asetettava nähtäväksi yliopiston 
ilmoitustaululle. 

 
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 sekä yhteenveto hakijan 
ansioista ovat liitteenä nro 5. 
 
Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

  ESITYS: 1. Asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien muiden 
ansioiden perusteella todettaneen FT Raine Koskimaa kiistatta 
kelpoiseksi digitaalisen kulttuurin professorin virkaan. 

   2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Raine Koskimaa 
nimitettäisiin kutsusta professorin virkaan, jonka ala on digitaalinen 
kulttuuri (vakanssinro 13501), 1.3.2008–31.12.2012 väliseksi määrä-
ajaksi.     

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

 
 
6. FT OUTI FINGERROOSIN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 23.10.2007 
 

FT Outi Fingerroos on jättänyt 16.10.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin etnologian 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. 
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla.  
 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen 
estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa 
toisin säädetä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 23.10.2007 etnologian dosentuuria opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professorit Pertti Anttonen 
(Helsingin yliopisto) ja Laura Stark antamaan lausuntonsa FT Outi Fingerroosin 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 6. 
 
Molemmat asiantuntijat katsovat FT Fingerroosin tieteellisesti päteväksi etnologian 
dosentuuriin. 
 
Dekaani on 7.1.2007 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Fingerroosin 
opetusnäytteen pitämisestä. Hän on antanut opetusnäytteen 29.5.2007 etnologian 
yliassistentuurin virantäytön yhteydessä ja hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin 
arvolauseella hyvä.  
 
ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 

2. Todettaneen, että FT Fingerroosilla 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 Outi Fingerroos etnologian dosentiksi 1.2.2008 
alkaen. 

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

Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, Salo-Lee, Ojala, Pitkänen-
Huhta ja Valo katsoivat FT Fingerroosin tieteellisesti päteväksi.  

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
    
7.  TUTKIJATOHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE  
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen on esittänyt humanistiselle 

tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi tutkijatohtorin määräaikaisen virkasuhteen 
1.2.2008 alkaen kolmeksi vuodeksi. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen 
hanke. 
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Tutkijatohtorin virkasuhde tukee oppiaineen tutkimuksen vahvuusalueita ja niihin 
liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden edistämistä. Hakijan tutkimustoiminnan 
tulee kohdentua jollekin oppiaineen tutkimuksen painoalueelle ja häneltä odotetaan 
vahvaa tutkimuspanosta, aktiivista julkaisutoimintaa sekä osallistumista 
tutkimusresurssien hankintaan. Tutkijatohtorilta voidaan myös edellyttää opetuksen 
antamista oman erityisosaamisensa alueelta.  

 
  Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa jatkotutkintona suoritettu 

tohtorin tutkinto sekä jollekin journalistiikka-oppiaineen tutkimuksen painoalueista 
sijoittuva tutkimussuunnitelma. 

 
  Dekaani on 28.11.2007 tekemällään päätöksellä hyväksynyt virantäyttösuunnitelman. 

Sen jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
 
  Tutkijatohtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 2.1.2008 päättyneen määräajan 

kuluessa: 
 
  FT Jaana Hujanen 
  FT Sirkku Kotilainen 
 

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.  Korkeakoulujen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 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. Korkeakoulujen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 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 tai ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä.  

 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkosen esitys sekä yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 7. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat. 
 2. Nimitettäneen FT Jaana Hujanen tutkijatohtorin määräaikaiseen 

virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2008–31.7.2011. 
 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 2. Esityksen mukainen. 
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8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 
  että FM Heikki Junnila nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 

1.2.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on jatkomääräys Jyväskylän 
kaupungin rahoittamaan hankkeeseen Kartografian tutkimus. 

 
  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
9. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Härmälä, Kotilainen, Kuljuntausta) 
 
  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. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti kielikoulutuskeskuksenjohtaja, FT Taina Juurakko-Paavola 
(Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna) ja professori, KT Päivi Tynjälä. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut erikoistutkija, FT Mirja Tarnanen. 

 
  FL Sofia Kotilainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Identiteetit ja kunnia sisäsuomalaisten 
sukuyhteisöjen nimenantokäytännöissä (n. 1730–1940). Määrättäneen ennakko-
tarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Pirjo Markkola (Åbo Akademi) ja 
professori Marko Lamberg. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri 
Karonen. 

 
  FL Petri Kuljuntausta on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan First Wave: A Microhistory of Finnish 
Electronic Music. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Simon Emmerson (De Montfort University, Leicester, Iso-Britannia) ja 
professori David Rothenberg (New Jersey Institute of Technology, USA) Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut dosentti John Richardson. 

   
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin.  
 
 
10. VÄITÖSTILAISUUS  (Vares) 

 
  FL Mari Vares on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan The Question of Western Hungary/Burgenland, 1918–1923. A 
Territorial Question in the Context of National and International Policy. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.10.2007. Väitöstilaisuus pidetään 
lauantaina 15. maaliskuuta 2008 klo 12 salissa H 320. Vastaväittäjänä toimii 
emeritusprofessori Kalervo Hovi (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Seppo 
Zetterberg.  
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  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
11. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Sarkamo)   
 
  Professori Kimmo Katajala (Joensuun yliopisto) ja professori Kustaa H. J. Vilkuna 

esittävät, että FM Ville Sarkamon Suomen historian lisensiaatintutkimus Kunnian 
hallitsema karoliinien sotilaskulttuuri Ruotsin valtakunnassa 1680–1740 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Sarkamolle (liitteet nro 8 ja 9). 

 
  Professori Petri Karonen esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
12.    FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Sarkamo) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Ville Sarkamo 
  pääaine: Suomen historia 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 16. tammikuuta 2008 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


