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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 10.11.2011. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on 
päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 
 

  PÄÄTÖS:    Todettiin. 
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2. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan tiedekuntaneuvoston 
kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa 
tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
3.  TIEDOKSI    
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON 

NYKYKULTTUURIN TUTKIMUS 
  
   Vireille 15.11.2011 
 

Rehtori on hyväksynyt 18.10.2011 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen 
nykykulttuurin tutkimuksen professorin tehtävän täyttämiseksi kutsumismenettelyä 
käyttäen. Hänen näkemyksensä mukaan voidaan käyttää aikaisempia 
asiantuntijalausuntoja. Rehtorin käsitys asiasta on liitteenä nro 1 ja kirjallinen 
suunnitelma liitteenä nro 2. 
 
Nykykulttuurin tutkimuksen professorin tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen. 
 
Dekaani on esittänyt rehtorille, että nykykulttuurin tutkimuksen professorin tehtävään 
kutsuttaisiin FT, professori Raine Koskimaa 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.  
 
Professorin tehtävänä on edistää ja toteuttaa nykykulttuurin alaan liittyvää tutkimusta 
kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijaryhmässä, hankkia ulkopuolista rahoitusta 
tutkimukseen, osallistua tutkimuksen suunnitteluun laitoksessa, ohjata perus- ja jatko-
opiskelijoita, kehittää laitoksen ja tiedekunnan aihepiiriin liittyviä maisteriohjelmia ja 
opettaa maisteri- ja tohtorikoulutuksessa olevia pää- ja sivuaineopiskelijoita. 
Nykykulttuurin tutkimuksen professorilla on merkittäviä vastuita laitoksen 
kansainvälisessä tohtorikoulutuksessa.  

 
Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 

33§:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun 
tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään 
voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 
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Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 

 
67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja 
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä 
alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, 
toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa 
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. 
Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  

 
Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen 
on annettava opetusta.  Nykykulttuurin tutkimuksen professorin tehtävässä opetuskielinä ovat 
suomi ja tarvittaessa englanti. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito. Yliopisto voi 
tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Professori Raine Koskimaan CV ja muut häneltä pyydetyt asiakirjat sekä 
asiantuntijoiden lausunnot vuosilta 2008 ja 2011 ovat liitteinä nro 3, 4 ja 5. 
 
Dekaani on 8.11.2011 vapauttanut professori Koskimaan opetusnäytteen pitämisestä. 
Koskimaa on antanut opetusnäytteen kirjallisuuden professuurin täyttöprosessin 
yhteydessä 28.4.2011 ja hänen opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin arvolauseella 
erinomainen. Hakijan haastattelu oli järjestetty samana päivänä. 

 
Dekaanin esitys nykykulttuurin tutkimuksen professorin tehtävän täyttämiseksi 
kutsumismenettelyä käyttäen ilman asiantuntijamenettelyä 1.1.2012 alkaen toistaiseksi 
on liitteenä nro 6. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan tiedekuntaneuvosto tekee 
rehtorille esityksen siitä, esittääkö se kelpoiseksi todetun kutsuttavan henkilön valitsemista 
tehtävään. 
 
Yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 11 §:n mukaan rehtori päättää professorin tehtävään 
ottamisesta. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että professori Raine Koskimaan on aiempien 

asiantuntijalausuntojen, pitkän työkokemuksensa, 
taitojensa ja hakemusasiakirjoista ilmenevien ansioidensa 
perusteella kiistatta pätevä, ansioitunut ja sopiva 
kirjallisessa suunnitelmassa kuvattuun nykykulttuurin 
tutkimuksen professorin tehtävään.  

2. Esitetään yliopiston rehtorille, että professori Raine 
Koskimaa otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, 
jonka ala on nykykulttuurin tutkimus, 1.1.2012 alkaen 
toistaiseksi. 

 
  PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 

2. Ehdotuksen mukainen. 
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5. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON YLEINEN 

HISTORIA 
 
  Vireille 31.8.2010 
 

Rehtori hyväksyi 24.9.2010 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen yleisen 
historian professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen 
suunnitelman rehtorin delegointipäätöksen 14.12.2009 liitteen 3 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 13/7.12.2010 liitteenä nro 1.  
 
Yleisen historian professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan historian ja etnologian laitokseen.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävän täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävän haettavaksi.  
 

 Yleisen historian professorin työsuhteista tehtävää hakivat 8.11.2010 päättyneen 
määräajan kuluessa: 

 
 Andersson, Rani-Henrik, FT, dos. 
 Halmesvirta, Anssi, D.Ph., dos. 
 Ihalainen, Pasi, FT, dos. 
 Koposov, Nikolay, PhD 
 Mikkonen, Simo, FT, dos. 

 
Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön. 
 
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 
tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 
tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 
Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 
tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 
muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  
 
Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 
täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 
kansainväliset luottamustehtävät. 

 
67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja 
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä 
alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden opintoja, 
toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa 
yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. 
Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  

 
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa.  
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.   
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Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Ojala, Nummela ja Oikari siht.) 
valmisteli asiantuntijavalinnan ja dekaani valitsi asiantuntijoiksi 7.1.2011 professori 
Max Engmanin (Åbo Akademi) ja professori Michael Northin (Greifswaldin yliopisto; 
Kalifornian yliopisto, Santa Barbara) suostumuksensa mukaisesti. Molemmat 
asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta tehtävään. Lausunnot 
ovat liitteenä nro 7. 
 

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja 
tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen 
on annettava opetusta.  Yleisen historian professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja 
tarvittaessa englanti. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito. Yliopisto voi tarvittaessa 
myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaan opetus- ja tutkimustehtävissä tarvittava 
opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti.  

 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan ja eduksi katsottavan kielitaidon arvioi professorin 
tehtävää täytettäessä valmisteluryhmä. 
 

Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 4.11.2011. Dekaani valitsi opetusnäytettä antamaan 
asiantuntijoiden ensisijaisiksi asettamat hakijat D.Ph., dos. Anssi Halmesvirran ja FT, 
dos. Pasi Ihalaisen. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 8. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden ansioiden, 
asiantuntijalausuntojen, mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen 
perusteella dekaani tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen siitä, kuka hakijoista tulisi 
valmisteluryhmän käsityksen mukaan tehtävään ottaa.  
 

Dekaanin esitys yleisen historian professorin tehtävän täyttämisestä on liitteenä nro 9.  
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan professorin tehtävään 
ottamisesta toistaiseksi tiedekuntaneuvosto tekee rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista 
tehtävään tulisi ottaa.  

 
Professorin tehtävään ottamisesta toistaiseksi päättää rehtori Jyväskylän yliopiston johtosäännön 
(10.9.2009) 11 §:n nojalla. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoilla on mahdollisuus 
esittää kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä tiedekuntaneuvoston esityksestä 14 päivän 
kuluessa. Tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä. Rehtori voi tarvittaessa 
tehdä haastatteluja ja hankkia muuta lisäselvitystä.  

 
  Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnassa (A 202). 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot.  
2. Todetaan, että opetusnäytettä pitämään kutsutuilla 

hakijoilla Halmesvirta ja Ihalainen on yliopiston 
johtosäännön 57 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dos. Pasi Ihalainen 
otettaisiin professorin työsuhteiseen tehtävään, jonka ala 
on yleinen historia, 1.1.2012 alkaen toistaiseksi. 

4. Todetaan, että hakijoilla on mahdollisuus esittää 
kirjallisesti rehtorille tiedoksi mielipiteensä 14 päivän 
kuluessa eli viimeistään 29.11.2011.  
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   PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
     2. Todettiin. 
     3. Ehdotuksen mukainen. 
     4. Todettiin. 
 
 
6. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON KULTTUURIEN-

VÄLINEN VIESTINTÄ 
 
  Vireille 7.6.2011 
 

Rehtori hyväksyi 29.6.2011 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen 
kulttuurienvälisen viestinnän professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä 
koskevan kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 
liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma on liitteenä nro 10.  
 
Kulttuurienvälisen viestinnän professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu 
humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden laitokseen. 
 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävän täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävän haettavaksi.  
 
Kulttuurienvälisen viestinnän professorin työsuhteista tehtävää hakivat 17.10.2011 
päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Croucher, Stephen, PhD 
Dervin, Fred, PhD 
Horsti, Karina, D.Soc.Sc.,dos. 
Kokkonen, Lotta, FT 
Kärjä, Antti-Ville, PhD 
Lõhmus, Maarja, FT, dos. 
Schreiner, Karin, PhD 
Segler-Heikkilä, Lena, FT 
Vaahterikko-Mejía, Päivi, PhD 

 
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin 
tehtävään ottamisessa.     
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja 
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä 
asiantuntijalta. Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla 
ulkomaalaisia, ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava 
huomioon muun ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin 
noudatettava tasapuolisuutta. 

 
Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallinen lausunto 
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät 
lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto.  Asiantuntija voi antaa 
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Vanhala-Aniszewski, Hurme, 
Pörhölä ja Oikari, siht.) on valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani on valinnut 
30.10.2011 asiantuntijoiksi professori Ling Chenin (Hong Kong Baptist University) ja 
professori Kristine Muñozin (University of Iowa, USA) suostumuksensa mukaisesti. 
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Dekaanin päätös 31.10.2011 kulttuurienvälisen viestinnän professuurin täytön 
asiantuntijamenettelystä on liitteenä nro 11. 
 
Asiantuntijoille toimitetaan tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, 
hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan kulttuurienvälisen viestinnän professorin 

työsuhteisen tehtävän hakijat. 
2. Todetaan asiantuntijat. 

 
PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 
   2. Todettiin.   

 
 
7. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON RUOTSIN KIELI 
 
  Vireille 10.5.2011 
 

Rehtori hyväksyi 12.4.2011 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen ruotsin kielen 
professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan kirjallisen suunnitelman 
rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 mukaisesti. Kirjallinen 
suunnitelma on liitteenä nro 12.  
 
Ruotsin kielen professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
kielten laitokseen.  

 
Rehtori hyväksyi esityksen tehtävien täyttämiseksi suunnitelman mukaisesti toistaiseksi 
julkisella hakumenettelyllä kansainvälistä hakumenettelyä käyttäen. Hallintokeskus 
julisti tehtävän haettavaksi.  
 

 Ruotsin kielen professorin työsuhteista tehtävää hakivat 17.10.2011 päättyneen 
määräajan kuluessa: 

 
 Hult, Francis, PhD, dos.  
 Kuronen, Mikko, FT 
 Palviainen, Åsa, PhD  

 
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin 
tehtävään ottamisessa.   

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja 
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä 
asiantuntijalta. Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla 
ulkomaalaisia, ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava 
huomioon muun ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin 
noudatettava tasapuolisuutta. 

 
Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallinen lausunto 
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät 
lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto.  Asiantuntija voi antaa 
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Pitkänen-Huhta, Dufva ja Oikari, 
siht.) on valmistellut asiantuntijavalinnan ja dekaani on valinnut 9.11.2011 
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asiantuntijoiksi professori Kenneth Hyltenstamin (Tukholman yliopisto) 
emeritaprofessori Mirja Saaren (Helsingin yliopisto) suostumuksensa mukaisesti. 

 
Asiantuntijoille toimitetaan tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen suunnitelma, 
hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan ruotsin kielen professorin työsuhteisen tehtävän 

hakijat. 
2. Todetaan asiantuntijat. 

  
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Todettiin.  

 
 
8. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON SUOMEN KIELI 
 
  Vireille 15.11.2011 
 

Rehtori on 18.10.2011 tekemällään päätöksellä antanut luvan suomen kielen 
professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 
Suomen kielen professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
kielten laitokseen. 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa.  
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii dekaani.   

 
Dekaanin esitys valmisteluryhmäksi:  
dekaani Petri Karonen, pj.  
laitoksen johtaja, professori Anne Pitkänen-Huhta (kielten laitos)  
professori Minna-Riitta Luukka (kielten laitos). 
Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 
2).  
 
Valmisteluryhmä valmistelee professorin tehtävän täyttämistä julkisella, 
lähtökohtaisesti kansainvälisellä haulla. Valmisteluryhmä laatii kirjallisen suunnitelman 
professorin tehtävän täyttämiseksi sekä valmistelee hakuilmoituksen. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan suomen kielen professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
 

  PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 
 
 
9. FT RINNA KULLAAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
 
   Vireille 30.8.2011 
 

FT Rinna Kullaa on jättänyt 19.8.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin Euroopan nykyhistorian ja kansainvälisten suhteiden dosentin 
arvo.  
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Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon 
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu 
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on 
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston 
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. 
(Rehtorin ohje 15.3.2010) 

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan 
tieteellisestä pätevyydestä.  
 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 
 
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 
Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava 
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 
 
Kielitaidon (suomen, ruotsin tai muun kielen taito) arvioiminen tehdään opetustehtävissä 
tarvittaessa opetusnäytteen yhteydessä (monipuolinen näyte opetuskyvystä) huomioon ottaen, mitä 
muulla on määrätty kielitaidon osoittamisesta. Dekaani voi myöntää vapautuksen kielitaidon 
osoittamisesta joko kokonaan tai antaa mahdollisuus osoittaa kielitaito muussa kuin 
opetusnäytteen yhteydessä. Vapautusperusteena voi olla esimerkiksi henkilön aikaisemmin antama 
vastaava näyte taikka henkilön esittämä todistus kielen hallinnasta.    
  

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 30.8.2011 Euroopan nykyhistorian ja 
kansainvälisten suhteiden dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Jussi Hanhimäen 
(Tampereen yliopisto ja Graduate Institute of international and Development Studies, 
Geneve) ja professori Kimmo Rentolan (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT 
Rinna Kullaan tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 13. Molemmat asiantuntijat 
katsovat, että FT Rinna Kullaa on tieteellisesti pätevä Euroopan nykyhistorian ja 
kansainvälisten suhteiden dosentuuriin. 
 
Dekaani on 10.11.2011 vapauttanut FT Rinna Kullaan opetusnäytteen pitämisestä. 
Kullaa on antanut opetusnäytteen historian yliopistotutkijan täyttöprosessin yhteydessä 
20.10.2011 ja hänen opetusnäytteensä arvioitiin tuolloin arvolauseella kiitettävä. 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
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2. Todetaan, että FT Rinna Kullaalla on yliopistolain 
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

3. Myönnetään FT Rinna Kullaalle Euroopan nykyhistorian 
ja kansainvälisten suhteiden dosentin arvo.  

      
   PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Nummela, Erkkilä, 
Nikula ja Karonen pitivät FT Rinna Kullaata tieteellisesti 
pätevänä Euroopan nykyhistorian ja kansainvälisten 
suhteiden dosentuuriin. 

      2. Todettiin. 
      3. Myönnettiin. 
 

 
10. FT SUSANNA PETTERSSONIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON 

MYÖNTÄMISEKSI 
 
   Vireille 15.11.2011 
 
   FT Susanna Pettersson on jättänyt 9.10.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin museologian dosentin arvo.  
  

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon 
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu 
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.   

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on 
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston 
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. 
(Rehtorin ohje 15.3.2010) 

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan 
tieteellisestä pätevyydestä. 

       
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena. 
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että museologian dosentuuri on tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.  

      2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti Marja-Liisa Rönkkö 
(Helsingin yliopisto) ja emeritaprofessori Riitta Nikula 
(Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Susanna 
Petterssonin tieteellisestä pätevyydestä.    

   
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
    2. Valittiin. 
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11. REHTORIN JA HALLINTOJOHTAJAN VIERAILU 
 

Rehtori ja hallintojohtaja vierailevat tiedekuntaneuvoston kokouksessa tiistaina 
13.12.2011. Tiedekuntaneuvoston jäseniä pyydetään toimittamaan rehtorille ja 
hallintojohtajalle esitettävät kysymykset dekaanille 30.11.2011 mennessä. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan rehtorin ja hallintojohtajan vierailusta. 
  
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 
 
 

12. MUSIIKKIKASVATUKSEN AINEOPINNOT LAHDEN KANSANOPISTOSSA  
 

Pöydälle 18.10.2011. 
 
Musiikin laitos esittää hyväksyttäväksi musiikkikasvatuksen aineopintojen järjestämisen 
Lahden kansanopistossa lukuvuonna 2012–2013/14. Opetussuunnitelma on oheisena 
(liite nro 14).  
 
Opistossa on tiedekunnan luvalla usean vuoden ajan järjestetty perusopintoja vastaavat 
musiikin erikoistumisopinnot.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään Lahden kansanopistolle musiikkikasvatuksen 

aineopintojen opetuslupa lukuvuodelle 2012–2013/14 
(yhdelle kurssille), hyväksytään opetussuunnitelma liitteen 
mukaisesti ja päätetään, että musiikin erikoistumisopinnot ja 
nyt hyväksyttävät musiikkikasvatuksen aineopinnot vastaavat 
opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
(nro 986/14.12.2005, 5. ja 10.§) mukaisia vähintään 60 
opintopisteen opintoja musiikissa. 

   
PÄÄTÖS:   Myönnettiin.  
 

 
13.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Fält, Heikkinen, Miettinen, Pirinen, Purhonen) 
 

FL Katja Fält on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan The Medieval Construction Worker Paintings in the Diocese of 
Turku. The Visual Idiom of the Church Builders from 1430 to 1550. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Lena Liepe (Universitet 
Oslo) ja professori Elina Gertsman (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.  

 
FL Martti Heikkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan John Cage ja hiljaisuuden ääni. Innovatiivinen 
estetiikka ja paradigman muutos länsimaisessa taidemusiikissa. Case: 4’33”. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Irmeli 
Hautamäki (Helsingin yliopisto) ja tutkija, FT Juha Torvinen (Turun yliopisto). 
Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tuomas Eerola.  
 
FM Helena Miettinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Phonological working memory and L2 
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knowledge: Finnish children learning English. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti PhD Elisabet Service (McMaster University, Kanada) ja 
PhD Judit Kormos (Lancaster University).  Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet 
professori Paula Kalaja ja professori Riikka Alanen.  
 
FM Mikko Pirinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Game of the Name. Rethinking Theory and History of Titles in 
Art. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Virve 
Sarapik (Tarton yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori Kai Mikkonen (Helsingin 
yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.  
 
FM Pipsa Purhonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Interpersonal Communication Competence in 
SME Internationalization. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Leena Louhiala-Salminen (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) 
ja professori Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
lehtori Tarja Valkonen.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
14. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Cools, Leinonen, Pálóczy, Rautavuoma, Stolp, Tiainen)  

 
FL Carine Cools on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Relational Dialectics. A Study on Intercultural Couples. 
Tiedekunta määräsi 18.10.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
tutkimusjohtaja, dosentti Elli Heikkilän (Siirtolaisuusinstituutti, Turku) ja tutkija, FT 
Maija Gerlanderin (Tampereen yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu 
FL Coolsille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 15 ja 16). 
 
FL Jukka Leinonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Beginning of the Cold War as a realpolitikal 
phenomenon: U.S. Secretary of State James F. Byrnes in the field of power politics 1945 
- 1947. Tiedekunta määräsi 28.6.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
dosentti Juhana Aunesluoman (Helsingin yliopisto) ja Dr. Patrick Jacksonin (American 
University Washington). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FL Leinoselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 18).  
 
Musiikin maisteri Krisztina Pálóczy on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Egzotikus hangszerek és zene 
Magyarországon – Magyar kutatók a Kárpát-medencén túl. (Exotic instruments and 
music in Hungary – Hungarian researchers beyond the Carpathian basin). Tiedekunta 
määräsi 7.6.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti Dr. János Papin 
(Franz Liszt -musiikkiyliopisto, Budapest) ja dekaani määräsi toiseksi 
ennakkotarkastajaksi 14.10.2011 Dr. László Felföldin (Unkarin tiedeakatemian 
musiikintutkimuksen laitos). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu maisteri 
Pálóczylle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 19 ja 20). 
 
FM Veera Rautavuoma on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Liberation Exhibitions as a Commemorative 
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Membrane of Socialist Hungary. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti 15.2.2011 professori Gábor Gyánin (Tiedeakatemia, Unkari) 
ja 30.8.2011 professori Urpo Kovalan. Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM 
Rautavuomalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 21 ja 
22). 
 
FM Marleena Stolp on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Taidetta, vastustusta, leikkiä ja työtä? Lasten 
toimijuus 6-vuotiaiden teatteriprojektissa. Tiedekunta määräsi 30.8.2011 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti yliopistonlehtori, VTT Harriet 
Strandellin (Helsingin yliopisto) ja FT Heli Aaltosen (Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, Trondheim). Ennakkotarkastajien lausunnot on 
toimitettu FM Stolpille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
23 ja 24). 
 
Metsänhoitaja Veikko Tiainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vähentäjää vähentämässä. Tutkimus Tehdaspuu 
Oy:n vaikutuksesta puunhankinnan kilpailutilanteeseen. Tiedekunta määräsi 28.6.2011 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Mika Skipparin (Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulu) ja VTT, KTT Pertti Hartikaisen. Ennakkotarkastajien 
lausunnot on toimitettu metsänhoitaja Tiaiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 25 ja 26). 

 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 

15. VÄITÖSTILAISUUS (Rautavuoma, Stolp, Sääskilahti, Tiainen) 
 

FM Veera Rautavuoma on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Liberation Exhibitions as a Commemorative 
Membrane of Socialist Hungary. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 15.11.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 17.12.2011 
klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii professori Gábor Gyáni (Unkarin 
Tiedeakatemia) ja kustoksena professori Tuomo Lahdelma.  

 
FM Marleena Stolp on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Taidetta, vastustusta, leikkiä ja työtä? Lasten 
toimijuus 6-vuotiaiden teatteriprojektissa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 15.11.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 16.12.2011 
klo 12 salissa C5. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, VTT Harriet Strandell 
(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Pauline von Bonsdorff.  
 
FL Nina Sääskilahti on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Ajan partaalla. Omaelämäkerrallinen aika, 
päiväkirja ja muistin kulttuuri. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 18.10.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi torstaina 8.12.2011 klo 
12 Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii professori Kuisma Korhonen 
(Oulun yliopisto) ja kustoksena professori emeritus Erkki Vainikkala.  
 
Metsänhoitaja Veikko Tiainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taloushistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vähentäjää vähentämässä. Tutkimus Tehdaspuu 
Oy:n vaikutuksesta puunhankinnan kilpailutilanteeseen. Väittelylupa myönnettiin 
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tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.11.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
torstaina 15.12.2011 klo 10 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii dosentti Mika Skippari 
(Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Ilkka Nummela.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 

16. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Lindström) 
 
  FL Tuija Lindströmin musiikkikasvatuksen väitöskirjan Pedagogisia merkityksiä koulun 

musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden näkökulmasta hyväksyminen. 
FL Lindström puolusti julkisesti väitöskirjaansa 17.9.2011. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FL Lindströmille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 27). 

 
  Tilaisuuden kustoksen, professori Jukka Louhivuoren lausunto ja esitys arvolauseeksi on 

liitteessä nro 28. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 

 
17. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Ekström, Husso, Lindström) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL Nora Ekström (kirjoittaminen) 

FL Katariina Husso (taidehistoria)  
  FL Tuija Lindström (musiikkikasvatus)    
   
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
  
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.33. 
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Jyväskylässä 15. päivänä marraskuuta 2011 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
  
  
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 


