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Erikoistutkija Sabine Ylönen Amanuenssi Eija Heiniluoma 1 - 16 1 - 13, 15 
Opiskelija Päivi Hulkkonen    1 - 16 1 - 10, 12 - 13 
Opiskelija Teemu Häkkinen   1 - 16 1 - 10, 12 - 13 
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   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 11–16)    
Pöytäkirjanpitäjät:  amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–6, 8–16) 
    osastosihteeri Salla Kujala, salla.kujala@campus.jyu.fi, puh. 1208 (asia 7) 
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 4.12.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin, varadekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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. 
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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 
 

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 (1581/1991) 12 §:n mukaan ehdollepanoviranomainen valitsee 
asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, 
viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista 
seikoista. 
  
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. 
   
14 §:n mukaan asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja 
muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 

 
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 
on 1.12.2008 päivätyllä sähköpostiviestillä kieltäytynyt asiantuntijatehtävästä.  
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ESITYS: Valittaneen virantäytön kolmanneksi asiantuntijaksi professori Constant 
Leung.  

    
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
    
 
4. RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10588) 
  
  Vireille 11.11.2008 
 

Ruotsin kielen lehtorin virka on perustettu Jyväskylän yliopistoon asetuksella 
170/19.2.1988. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
kielten laitokseen. Virka on vapautunut 1.9.2008 alkaen edellisen viranhaltijan, lehtori 
Ingrid Erikssonin sanouduttua irti virasta.   
 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 20.8.2008 humanistiselle 
tiedekunnalle, että virka julistetaan haettavaksi. Virka kuuluu tiedekunnan ja kielten 
laitoksen virkasuunnitelmaan. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 1. 
 
Asia jätettiin pöydälle edellisessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa 11.11.2008. 

 
  ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 

tehtäväalaan. 
   2. Hyväksyttäneen liitteen nro 1 mukainen ruotsin kielen lehtorin viran 

virantäyttösuunnitelma.  
   3. Esitettäneen hallintovirastolle, että lehtorin virka, jonka ala on ruotsin 

kieli (vakanssinro 10588), julistetaan haettavaksi 1.8.2009 alkaen. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
5. SUOMEN KIELEN LEHTORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10597) 
 
  Vireille 9.12.2008 
 

Viron kielen lehtorin virka (vakanssinro 10597) on perustettu 1.9.1979 alkaen 
Jyväskylän yliopistoon asetuksella 89/26.1.1979. Virka on yliopiston yhteinen ja 
sijoitettu kielten laitokseen. Virka on vapautunut 1.5.2008 alkaen lehtori Külvi Pruulin 
sanouduttua irti virasta. Laitoksen virkasuunnitelman ja humanistisen tiedekunnan 
toimintasuunnitelman mukaan virka muutetaan suomen kielen lehtorin viraksi ja 
täytetään. Rehtori on hyväksynyt viran alan muuttamisen tulossopimusneuvotteluissa. 
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Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 19.11.2008 humanistiselle 
tiedekunnalle, että virka julistetaan haettavaksi 1.8.2009 alkaen. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 2.  

 
  ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 

tehtäväalaan. 
   2. Hyväksyttäneen liitteen nro 2 mukainen suomen kielen lehtorin viran 

virantäyttösuunnitelma. 
   3. Esitettäneen hallintovirastolle, että lehtorin virka, jonka ala on suomen 

kieli (vakanssinro 10597), julistetaan haettavaksi 1.8.2009 alkaen. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
6. KIELTEN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 11177) 
 
  Vireille 9.12.2008 
 

Suomen kielen yliassistentin virka (vakanssinro 11177) on perustettu Jyväskylän 
yliopistoon Valtiovarainministeriön päätöksellä 375/21.1.1971. Virka on yliopiston 
yhteinen ja sijoitettu kielten laitokseen. Yliopiston rehtori on 15.3.2006 tekemällään 
päätöksellä muuttanut viran alaksi kielet. Kielten yliassistentin virkaan nimitettiin FT 
Esa Lehtinen 1.8.2006 alkaen. Hän irtisanoutui virasta 1.3.2007 alkaen. Laitoksen virka- 
ja toimintasuunnitelman mukaan virka täytetään.  
 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 19.11.2008 humanistiselle 
tiedekunnalle, että yliassistentin virka, jonka ala on kielet, julistetaan haettavaksi 5-
vuotiskaudeksi, ajaksi 1.8.2009–31.7.2014.  
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 3. 
 

  ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. 

   2. Hyväksyttäneen liitteen nro 3 mukainen kielten yliassistentin viran 
virantäyttösuunnitelma. 

   3. Esitettäneen hallintovirastolle, että yliassistentin virka, jonka ala on 
kielet (vakanssinro 11177), julistetaan haettavaksi 5-vuotiskaudeksi, 
ajaksi 1.8.2009–31.7.2014. 

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

 3. Esityksen mukainen. 
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7. VIRKAJÄRJESTELYT  
 
  Yliopiston rehtori on 15.10.2008 tekemällään päätöksellä lakkauttanut taiteiden ja 

kulttuurin tutkimuksen laitoksen amanuenssin viran (vakanssinro 00031) ja soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksen osastosihteerin viran (vakanssinro 10739) ja perustanut 
1.1.2009 lukien kolme hallintoamanuenssin virkaa (vakanssinrot 13751, 13752 ja 
13753) humanistisen tiedekunnan kansliaan sekä suunnittelijan viran (vakanssinro 
13755) soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. Perustetut virat ovat yliopiston 
yhteisiä ja ne resursoidaan humanistisen tiedekunnan toimintamenoista.  

 
  Valtion virkamiesasetuksen (971/1994, muutettu 413/2007) 10 §:n mukaan 

määräaikaisen virkasuhteen tai työsopimussuhteisen tehtävän tilalle perustettu virka 
voidaan ensi kertaa täytettäessä täyttää virkaa haettavaksi julistamatta, jos virkaan 
nimitetään kyseistä tehtävää hoitava työntekijä tai kyseisessä määräaikaisessa 
virkasuhteessa työskentelevä virkamies. 

 
  Nimitettäessä virkaan valtion virkamieslain 27 §:n 4 momentin nojalla virka voidaan 

täyttää sitä haettavaksi julistamatta. 
 
  Humanistisen tiedekunnan hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, 
  että FM Anna-Helena Mero nimitettäisiin hallintoamanuenssin virkaan (vakanssinro 

13751) 1.1.2009 alkaen. FM Mero on hoitanut tiedekunnan kanslian amanuenssin 
määräaikaista virkasuhdetta 1.1.2005 alkaen. Hän toimii tiedekunnan 
henkilöstökoordinaattorina ja henkilöstötiimin vetäjänä.  

  että yo-merkonomi Helen Niskanen nimitettäisiin hallintoamanuenssin virkaan 
(vakanssinro 13752) 1.1.2009 alkaen. Yo-merkonomi Niskanen on hoitanut 
projektisuunnittelijan määräaikaista virkasuhdetta vuodesta 2000 alkaen soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksessa ja 1.1.2007 alkaen virkasuhdetta tiedekunnan 
palvelukeskuksessa. Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen osastosihteerin virasta 
(vakanssinro 10739) hän on virkavapaana. Yo-merkonomi Niskanen toimii tiedekunnan 
talouskoordinaattorina ja taloustiimin vetäjänä.   
että FM Juha Teppo nimitettäisiin hallintoamanuenssin virkaan (vakanssinro (13753) 
1.1.2009 alkaen. FM Teppo on hoitanut amanuenssin avoimena olevaa virkaa taiteiden 
ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa 1.1.2006 alkaen. FM Teppo toimii tiedekunnan 
palvelukeskuksen opintotiimissä. 

 
  Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula esittää, että YTM Ari 

Maijanen nimitettäisiin suunnittelijan virkaan (vakanssinro 13755) 1.1.2009 alkaen. 
YTM Maijanen on hoitanut suunnittelijan määräaikaista virkasuhdetta soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksessa 1.1.2000 alkaen.  

 
  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Kirjattiin tiedoksi, että FM Mero ei osallistunut asian käsittelyyn. 
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8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala esittää, 
  että FM Hanna Kietäväinen-Sirén nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 

virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
Historiatieteen tutkijakoulu/Opetusministeriö. 

  että FL Susanna Niiranen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö 2008–2013. 

     että FM Olli Turunen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on yliopiston rehtorin päätös 
14.11.2008.  

 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
  että FM Mari Aro nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 

ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti 
n:o 7121467/Haltuunoton dialogit: Dialoginen näkökulma kielen oppimiseen ja 
opettamiseen. 

  että FT Mikko Laitinen nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Englannin kielen 
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 

  että YTL Kari Nissinen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Englannin kielen vaihtelun, 
kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 

  että FM Terhi Paakkinen nimitettäisiin tutkimussihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
että FM Nina Reiman nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti 
n:o 7115655/ Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen lingvistinen perusta. 

  että FM Tiina Virkkula nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 

 
  Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula esittää, 
  että FM Ilona Laakkonen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 

(vakanssinro 11323) ajaksi 1.1.–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen 
viran hoito.   

  että FL Tatjana Rynkänen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–30.6.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen tutkijakoulupaikka/yliopiston rehtorin päätös 14.11.2008.  

  että FT Taina Saarinen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.2.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Opetusministeriön hanke/ 
Kielikoulutuspoliittisen tutkimus- ja kehittämistyön yhteistyöverkoston rakentaminen. 

  että FT Sabine Ylönen nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 
ala on soveltava kielentutkimus (vakanssinro 10832), ajaksi 1.1.–31.7.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 

  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 4. 
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  Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hanka esittää, 
että FM Irma Hirsjärvi nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Globaali 
vertaileva tutkimus nuorten mediaosallistumisesta.  
että FT Sari Kuuva nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Taiteen 
kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen historia (AATE). 
että FM Aila Marjomäki nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma.  

  että MA Ebraham Pournazaree nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.12.2008–30.11.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
yliopiston rehtorin päätös 17.11.2007.  

 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurme esittää, 

että FT Heikki Kuutti nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Helsingin Sanomain Säätiön 
rahoittama projekti nro 80581/Viranomaisaineiston journalistinen hyödyntäminen/Jatko-
määräys. 

  että FM Leena Ripatti-Torniainen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
viestintätieteiden tutkijakoulun päätös 15.5.2008. 

 
  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS:   Esityksen mukainen. 
 
 
9. FT MIKKO KUROSEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 9.12.2008 
 
  FT Mikko Kuronen on jättänyt 27.11.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan ruotsin kielen fonetiikan dosentiksi, 
erikoisalana maantieteellinen variaatio. 

 
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 
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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. 
 

  Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
 

  ESITYS: 1. Todettaneen, että ruotsin kielen fonetiikan dosentuuri, erikoisalana 
maantieteellinen variaatio, on opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellinen. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Kari Suomi (Oulun yliopisto) ja 
yliopistonlehtori, Fil.dr. Per Lindblad (Lundin yliopisto) antamaan 
lausuntonsa FT Mikko Kurosen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
10. PROMOOTIO 2009 
 
  Tiedekuntia on pyydetty valmistelemaan esityksensä kunniatohtoreista. 
 
  ESITYS: Valittaneen tiedekunnan kunniatohtorit. 
 
  PÄÄTÖS: Valittiin. 
 
 
11. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Fält, Joensuu, Tuomaala)  

 
  Professori (ma) Markus Hiekkanen (Turun yliopisto) ja FT, yliassistentti Hanna Pirinen 

esittävät, että FM Katja Fältin taidehistorian lisensiaatintutkimus Fantastic picture of a 
man. Interpretation and re-interpretation of human figures in Finnish medieval primitive 
wall-paintings hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Annika Waenerberg. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Fältille ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6). 

 
  Professori Annika Waenerberg esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä.  
 
  FT Teemu Ikonen ja professori Raine Koskimaa esittävät, että FM Juri Joensuun 

kirjallisuuden lisensiaatintutkimus Kirjoitus, mediaalisuus, proseduraalisuus. 
Näkökulmia kirjallisuuden teknologioihin hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut FT, yliassistentti Mikko Keskinen. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM 
Joensuulle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7). 
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  Professori Leena Kirstinä esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä. 

 
  Dr. Hannele Klemettilä (Turun yliopisto) ja professori (ma) Marko Lamberg esittävät, 

että FM Inka Tuomaalan yleisen historian lisensiaatintutkimus Rohkein sydämin, 
alasluoduin silmin. Myöhäiskeskiajan naisen elämänkaari hyvekirjallisuuden luomasta 
ikkunasta tarkasteltuna hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Seppo Zetterberg. Tarkastajien lausunnot on toimitettu FM Tuomaalalle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9).  

 
  Professori Seppo Zetterberg esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä.  
  
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
12.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Helle, Hirsjärvi, Laihonen, Niiranen) 
 
  FM Anna Helle on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Jälkistrukturalistisen kirjallisuuskäsityksen tulo 1980-luvun 
Suomeen. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Lea 
Rojola (Turun yliopisto) ja professori Erkki Vainikkala. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Leena Kirstinä.   

 
  FM Irma Hirsjärvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction  
  -fandomin verkostot. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 

emeritaprofessori Liisa Rantalaiho ja YTT Kaarina Nikunen (Tampereen yliopisto). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliassistentti Urpo Kovala.  

 
  FL Petteri Laihonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Language Ideologies in the Rumanian Banat. 
Analysis of interviews among the Hungarians and the Germans. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Susan Gal (Chicagon 
yliopisto, USA) ja apulaisprofessori Klára Sándor (Szegedin yliopisto, Unkari). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma.   

 
  FL Susanna Niiranen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Miroir de mérite. Valeurs sociales, rôles et 
image de la femme dans les textes trobairitz du XIIe et XIIIe siècle. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Albrecht Classen 
(University of Arizona, USA) ja professori (ma) Marko Lamberg. Tutkimuksen 
pääohjaajina ovat toimineet professori Juha Sihvola ja professori Outi Merisalo. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
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13. VÄITÖSTILAISUUS (Knuutinen, Lassila-Merisalo) 
 
  FK Ulla Knuutinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen museologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kulttuurihistoriallisten materiaalien menneisyys ja tulevaisuus. 
Konservoinnin materiaalitutkimuksen heritologiset funktiot. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21.10.2008. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 
13.2.2009 klo 12 Metropolia ammattikorkeakoulun Tikkurilan toimipisteen auditoriossa 
(Lummetie 2). Vastaväittäjinä toimivat dosentti Anne Aurasmaa ja dosentti Timo 
Tuurnala (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Janne Vilkuna.   

 
  FM Maria Lassila-Merisalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faktan ja fiktion rajamailla. Kaunokirjallisen 
journalismin poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 11.11.2008. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
10.1.2009 klo 12 salissa JT 120 (Juomatehdas). Vastaväittäjänä toimii professori Risto 
Kunelius (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Raimo Salokangas. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kotilainen, Mahlamäki-Kaistinen, Pietilä) 
 

FL Sofia Kotilaisen Suomen historian väitöskirjan Suvun nimissä. Nimenannon 
käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle hyväksyminen. FL Kotilainen 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 15.11.2008. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL 
Kotilaiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Petri Karonen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 
sujui luontevasti ja arvokkaasti, akateemisia tapoja noudattaen. Tieteellisesti 
korkeatasoisessa keskustelussa väittelijä vastasi hyvin, osin jopa erinomaisesti, 
vastaväittäjän esittämiin keskeisiin teoreettis-metodologisiin sekä lähteistöä ja sen 
käyttöä koskeviin kysymyksiin.  

 
  Professori Petri Karonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
  FL Riikka Mahlamäki-Kaistisen kirjallisuuden väitöskirjan Mätänevän velhon 

taidejulistus. Intertekstuaalisen ja -figuraalisen aineiston asema Apollinairen 
L’Enchanteur pourrissant teoksen tematiikassa ja symboliikassa hyväksyminen. FL 
Mahlamäki-Kaistinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 29.11.2008. Vastaväittäjän 
lausunto on toimitettu FL Mahlamäki-Kaistiselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11).  

 
  Tilaisuuden kustos, professori Tarmo Kunnas toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 

sujui juoheasti, väittelijän ja vastaväittäjän dialogi oli monipuolinen ja asiallinen ja täytti 
hyvin akateemiselta tilaisuudelta vaadittavat kriteerit. Väitöskirjan tekijä puolusti 
ansiokkaasti väitöskirjaansa.   
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  Professori Leena Kirstinä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyväksytty.    

   
  YTL Jyrki Pietilän journalistiikan väitöskirjan Kirjoitus, juttu, tekstielementti. 

Suomalainen sanomalehtijournalismi juttutyyppien kehityksen valossa printtimedian 
vuosina 1771 - 2000 hyväksyminen. YTL Pietilä puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
22.11.2008. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu YTL Pietilälle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12).  

 
  Tilaisuuden kustos, professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuudessa käydystä keskustelusta tuli asiantuntevaa pohdintaa journalismin 
historiasta, nykyisyydestä ja hieman tulevaisuudestakin. Laajasta väitöskirjasta 
vastaväittäjä poimi keskusteluun muutamia olennaisia teemoja ja väittelijä osoitti 
hallitsevansa aiheen viimeistä alaviitettä myöten.  

   
  Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
   
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Joensuu, Putus, Tuomaala) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM Juri Joensuu (kirjallisuus)  
 
  FM Marja Putus (englannin kieli) 
    
  FM Inka Tuomaala (yleinen historia) 
   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Kotilainen, Mahlamäki-Kaistinen, Pietilä) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL (väit.) Sofia Kotilainen (Suomen historia) 
 
  FL (väit.) Riikka Mahlamäki-Kaistinen (kirjallisuus) 
 
  YTL (väit.) Jyrki Pietilä (journalistiikka) 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 10. joulukuuta 2008 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 


