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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 6.10.2005. 
 
  PÄÄTÖS:     Todettiin. 
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
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3. SAKSAN KIELEN PROFESSORIN VIRKA 

 (vakanssinro 10831) 
 
  Vireille 22.3.2005. 

Jyväskylän yliopistoon perustettiin asetuksella (66/14.2.1958) 1.8.1958 alkaen 
saksan kielen professorin virka.  Virka muutettiin asetuksella 431/24.6.1968 
germaanisen filologian professorin viraksi. Tasavallan presidentti nimitti viran 
edellisen haltijan FT Ahti Jäntin virkaan 1.10.1989 lähtien. Professori Jäntti on 
irtisanoutunut 1.9.2005 lähtien. 

Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti, että viran alaksi tulisi saksan kieli. 
Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka 
hyväksyi sen 1.4.2005. Virka on sijoitettu kielten laitokselle.  Viran alaa ei ole 
täsmennetty. Virka on tarkoitus täyttää 1.8.2006 alkaen tai mahdollisimman 
pian sen jälkeen.  

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 22.3.2005 saksan kielen viran 
virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa hakivat: 
 
 Dr. Phil. Peter Colliander 
 FM Leena Kolehmainen 
 FT Aino Kärnä 
 FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä 
 Dr. Phil. Peter Stahl 

 
 Virantäyttölain (856/91)  
 8 §:n mukaan 

"Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto 
vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 
10 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn 
virantäytön myöhemmässä vaiheessa. 
Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään tarkemmin 
asetuksella." 

 Virantäyttöasetuksen (1581/91) 
 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 
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"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." 

 
ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Marja Järventausta 
(Kölnin yliopisto, Saksa), professori Sven-Gunnar 
Andersson (Göteborgin yliopisto, Ruotsi), professori Marja-
Leena Piitulainen (Tampereen yliopisto) sekä varalle John 
Ole Askedahl (Oslon yliopisto, Norja). 
 
3. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset 
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 
26.10.2005 mennessä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin.  
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
 
4. SAKSAN KIELEN PROFESSORIN VIRKA 

 (vakanssinro 11212) 
 
  Vireille 22.3.2005. 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu 1.8.1998 alkaen germaanisen filologian 
apulaisprofessorin virka, jonka erikoisalaksi määriteltiin saksankielinen 
kirjallisuus ja kulttuuri. Yliopiston hallitus muutti viran päätöksellään 
20.5.1998 professorin viraksi 1.8.1998 lukien. Yliopiston hallitus nimitti viran 
edellisen haltijan professori Ulrich Breuerin virkaan 1.10.2000 lähtien. 
Professori Breuer on irtisanoutunut 1.1.2005 lähtien. 

Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti, että viran alaksi tulisi saksan kieli. 
Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka 
hyväksyi sen 1.4.2005. Virka on sijoitettu kielten laitokselle.  Viran alaa ei ole 
täsmennetty. Virka on tarkoitus täyttää 1.8.2006 alkaen tai mahdollisimman 
pian sen jälkeen.  
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 22.3.2005 saksan kielen viran 
virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
    
15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa hakivat: 

 
 Dr. Phil. Kim Haataja 
 Dr. Phil. Hartmut Lenk 
 Dr. Phil. Michael M. Nickl 
 FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä 
 FT Sabine Ylönen  

 
 Virantäyttölain (856/91)  
 8 §:n mukaan 

"Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto 
vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 
10 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn 
virantäytön myöhemmässä vaiheessa. 
Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään tarkemmin 
asetuksella." 

 Virantäyttöasetuksen (1581/91) 
 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." 

 
ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
 
 2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Christopher Hall 

(Joensuun yliopisto), professori Oskar Putzer (Innsbruckin 
yliopisto, Itävalta), professori Martine Dalmas (Pariisi IV, 
Sorbonne, Ranska).  
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3. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset 
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 
26.10.2005 mennessä. 

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

5. VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10844) 
   
  Vireille 12.4.2005 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu 1.9.1972 alkaen venäjän kielen 
professorin virka, joka muutettiin asetuksella 87/23.1.1981 venäjän kielen ja 
kirjallisuuden professorin viraksi. Tasavallan presidentti nimitti viran edellisen 
haltijan professori Erkki Peurasen virkaan 1.1.1983 lähtien. Professori 
Peuranen on irtisanoutunut 1.5.2004 lähtien.  

Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti, että viran alaksi tulisi venäjän kieli ja 
kulttuuri. Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston 
rehtorille, joka hyväksyi sen 15.4.2005. Virka on sijoitettu kielten laitokselle.  
Viran alaa ei ole täsmennetty. Virka on tarkoitus täyttää 1.8.2006 alkaen tai 
mahdollisimman pian sen jälkeen.  

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 12.4.2005 venäjän kielen ja 
kulttuurin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä 
kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa hakivat: 
 
 PhD Boris Lanin 
 FT Mika Lähteenmäki 
 FT Marjatta Vanhala-Aniszewski 
 FT Inkeri Vehmas-Lehto 

 
 Virantäyttölain (856/91)  
 8 §:n mukaan 

"Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto 
vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 
10 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn 
virantäytön myöhemmässä vaiheessa. 
Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään tarkemmin 
asetuksella." 

 Virantäyttöasetuksen (1581/91) 
 12 §:n mukaan 
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"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." 
 
 
ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
 
 2. Valittaneen asiantuntijoiksi tutkimusjohtaja Birgitta 

Englund Dimitrova (Tukholman yliopisto, Ruotsi), 
professori Arto Mustajoki (Helsingin yliopisto), professori 
Riitta Pyykkö (Turun yliopisto).  

 
3. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset 
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 
26.10.2005 mennessä. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen.  
 
 
     
6. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13606) 
 

Vireille 11.10.2005. 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, 
että se julistaisi täytettäväksi soveltavan kielentutkimuksen professorin viran 
A28 ajaksi 1.1.2007-31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
asiantuntijuuden vaihtuva tarve soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
kolmen vakiintuneen tutkimuksen painopistealueen kesken. 
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Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 1.1.2004 lukien 
professorin virka, jonka ala on soveltava kielitiede. Virka on sijoitettu 
soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. Humanistisen tiedekunnan 
virkasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on sovittu, että soveltavan 
kielitieteen professorin viran nimi muutetaan soveltavan kielentutkimuksen 
professorin viraksi.  

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on Jyväskylän yliopiston humanistiseen 
tiedekuntaan kuuluva tutkimuslaitos, jolla on valtakunnallisia tehtäviä. Keskus 
on erikoistunut kielenopetuksen ja -oppimisen tutkimukseen ja on maassamme 
ainoa alan tutkimuslaitos. Tutkimuksen painopistealueita ovat erilaiset 
monimediaiset ja monikulttuuriset oppimisympäristöt, kielitaidon arviointi, 
sekä kielipolitiikka ja -suunnittelu. Kielenopetusta ja -oppimista tarkastellaan 
sekä äidinkielen että vieraiden kielten kannalta. Tutkimusaluetta yhdistää 
käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä sekä 
monitieteinen näkökulma tutkimusongelmiin.  

   
 

ESITYS:  1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että soveltavan 
kielitieteen professorin virka muutetaan soveltavan 
kielentutkimuksen professorin viraksi. 

 
2. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 
Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä 
perehtyneisyyttä tehtäväalaan. 

 
3. Päätettäneen, että virassa julkaisujen lukumäärä 
rajoitetaan kymmeneen. 

 
4. Esitettäneen liitteen nro 1 mukainen soveltavan 
kielentutkimuksen viran virantäyttöseloste rehtorin 
hyväksyttäväksi. 

 
5. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan 
virantäyttöselosteen hyväksymisen jälkeen välittömästi 
haettavaksi. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
    
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
   4. Esityksen mukainen. 
 
   5. Esityksen mukainen. 
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7. KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 13608) 
   
  Vireille 23.5.2005. 

Rehtori on 5.12.2003 tekemällään päätöksellä perustanut 1.1.2005 alkaen 
kulttuurienvälisen viestinnän yliassistentin viran (A 22). Virka on yliopiston 
yhteinen ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. Viestintätieteiden laitos 
esittää, että virka julistettaisiin haettavaksi 1.1.2006 alkavaksi 
viisivuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2005 
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
  15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa hakivat: 
  
  Dr. Phil. Dominic Busch 
  FL Carine Cools 
  FK (FM) Terttu Harakka 
  OTL Kamrul Hossain 
  FL Jukka Jouhki  
  FM Lotta Kokkonen 
  VTL Annamari Konttinen 
  YTM Timo Rusanen 
  FT Turo Uskali 
  FT Päivi Vaahterikko-Mejía 
  Dr. Phil. Eveline Viehböck 
 
  Kamrul Hossain ja Jukka Jouhki ovat peruuttaneet hakemuksensa virkaan. 
 
  Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 

asetuksen (309/1993) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, 
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, 
hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan. 

 
  Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko 

hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan. Virkaan voidaan 
kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut 
henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan. 

    
  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 



 9

taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännöksessä määrätyllä tavalla. 

 
  Asetuksen (463/98) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 

joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei 
ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

     
  Viestintätieteiden laitos esittää, että hakijat voivat pitää opetusnäytteet 

esittämistään aiheista. 
 
 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

Todettaneen Kamrul Hossainin ja Jukka Jouhkin 
peruutukset. 

 
   2. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä 

itse esittämistään aiheista, jotka dekaani vahvistaa. 
 
   3. Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 

9.11.2005 alkaen klo 9 salissa ToB101. 
 
   4. Opetusnäytteiden arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään 

nimettäväksi professori Liisa Salo-Lee, pj., professori Jaakko 
Lehtonen, professori Laura Stark, tutkijatohtori Sari 
Pietikäinen, assistentti Pipsa Purhonen, siht. sekä opiskelija 
Tiina Kokkala. 

       
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
 
8. FT ERKKI VAINIKKALAN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 23.3.2005.   

FT Vainikkala on jättänyt 3.3.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin kirjallisuuden, erityisesti kertomuksen teorian ja narratiivisen 
tutkimuksen 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. 
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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 hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
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. 
 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 22.3.2005 kirjallisuuden, erityisesti 
kertomuksen teorian ja narratiivisen tutkimuksen dosentuuria opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Lea 
Rojolan (Turun yliopisto) ja professori Mikko Lehtosen (Tampereen yliopisto) 
antamaan lausuntonsa FT Vainikkalan tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Vainikkalan päteväksi kirjallisuuden, 
erityisesti kertomuksen teorian ja narratiivisen tutkimuksen dosentuuriin. 
   
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 15.9.2005. FT Vainikkalan aihe 
oli Kertomuksen aika ja tila. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että 
FT Vainikkalan opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. (liite nro 2). 

  
ESITYS:  1. Opetusnäytteen arvostelu.    
 

2. Todettaneen, että FT Vainikkalalla 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 Erkki Vainikkala kirjallisuuden, 
erityisesti kertomuksen teorian ja narratiivisen tutkimuksen 
dosentiksi 1.11.2005 alkaen. 

       
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen 

arvolauseella hyvä. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
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9. VTT MAARIA LINGON HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 3.5.2005.  

VTT Maaria Linko on jättänyt 18.4.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin sosiologisen kulttuurintutkimuksen 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. 
       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan. 
 
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.  
 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 3.5.2005 sosiologisen 
kulttuurintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Timo Cantellin (Sibelius-
Akatemia) ja dosentti Kimmo Jokisen (JY/YTK) antamaan lausuntonsa VTT 
Maaria Lingon tieteellisestä pätevyydestä. 

 
Molemmat asiantuntijat katsoivat VTT Maaria Lingon päteväksi sosiologisen 
kulttuurintutkimuksen dosentuuriin. 

    
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin torstaina 29.9.2005. VTT Maaria 
Lingon opetusnäytteen aihe oli Kulttuuria kaikille? Asuinalueiden 
kulttuurikeskukset esimerkkinä kulttuuripolitiikan toteuttamisesta. 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että VTT Maaria Lingon 
opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro 3). 
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  ESITYS:  1. Opetusnäytteen arvostelu.  
 

 2. Todettaneen, että VTT Maaria Lingolla on asetuksen 
(115/98) 8 §:n edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja 
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 
 
3. Nimitettäneen VTT Maaria Linko sosiologisen 
kulttuurintutkimuksen dosentiksi 1.11.2005 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen 

arvolauseella erinomainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
 
10. PhD ELISE KÄRKKÄISEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 20.9.2005.   

PhD Elise Kärkkäinen on jättänyt 9.9.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin englannin kielen, erityisesti vuorovaikutuslingvistiikan dosentiksi 
humanistiseen tiedekuntaan.  
  
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 
 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 
 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
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kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
     
Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena.  

 
  Kokouksessaan 20.09.2005 tiedekuntaneuvosto piti englannin kielen, erityisesti 

vuorovaikutuslingvistiikan dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Tuija Virtasen (Åbo Akademi) 
ja FT Marja-Leena Sorjosen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) antamaan 
lausuntonsa PhD Elise Kärkkäisen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  FT Marja-Leena Sorjonen on luopunut asiantuntijatehtävästä. 

  
ESITYS:  Valittaneen FT Marja-Leena Sorjosen tilalle professori Auli 

Hakulinen (Helsingin yliopisto), joka on tehtävään 
suostunut. 
      

  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
 
11. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TIETOSTRATEGIA VUOSILLE 2005-2008 
 

Humanistisessa tiedekunnassa on vuodesta 1999 lähtien toiminut 
tietostrategiatyöryhmä, joka on valmistellut tiedekunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan liittyvän tiedekunnan tieto- ja viestintäteknologia-
ohjelman ja seurannut sen toteuttamista. 

 
Tietostrategiatyöryhmä on valmistellut liitteen 4 mukaisen esityksen 
tiedekunnan tietostrategiasta.  

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin muutoksin. 
 
 
12. KANDIDAATTITASON KORVAAVUUDET UUSISSA TUTKINNOISSA  
   

  Tiedekuntaneuvosto on 2.11.2004 päättänyt, että vanhamuotoisen 
kandidaattitutkinnon suorittaneelta ei uuteen maisterin tutkintoon vaadita 
sivuainetta (40 op). Päätöstä on syytä tarkentaa koskemaan vain 
opintoviikkomääräisiä kandidaattitutkintoja, joita humanistisella alalla on 
annettu vuodesta 1994 lähtien. Vanhemmat, esimerkiksi vuoden 1972 
tutkintosääntöön perustuvat HuK:it koostuivat arvosanoista (kaksi cum laudea 
ja approbatur, tai yksi cum laude ja kolme approbaturia), joiden minimilaajuus 
opintoviikoissa arvioituna ei yleensä nouse 120 ov:oon. Vapautus FM:n 
sivuaineesta ei siis koskisi arvosanatutkinnon suorittaneita kandidaatteja.  
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  Ammattikorkeakoulututkinnoista on hyvitetty 80 ov vanhamuotoisessa 
kandidaatin ja maisterin tutkinnossa. Uudessa tutkintojärjestelmässä amk-
tutkinnon suorittaneet voivat jättää HuK:n väliin ja suorittaa pelkän FM:n. 
Amk-tutkinnosta ei jälkimmäisessä voi antaa hyvitystä opintopisteinä, eikä 
kandidaattitason korvaavuuksiinkaan ole syytä eikä tarvetta. Selkeä päätös tästä 
on toistaiseksi puuttunut. On kuitenkin syytä joustaa niiden vanhojen 
opiskelijoiden kohdalla, jotka jo ovat saaneet amk-tutkinnosta esimerksi 80 ov 
sivuaineena, mutta jotka haluavat siirtyä uuteen tutkintojärjestelmään, suorittaen 
syystä tai toisesta myös HuK:n (johon heillä on oikeus). He ovat 
ymmärrettävästi olettaneet, että korvaavuuspäätös pätee jossakin muodossa 
myös uusissa tutkinnoissa.  

 
  ESITYS:  1. Päätettäneen, että arvosanoista koostuvan 

kandidaattitutkinnon suorittaneelta ei uudessa maisterin 
tutkinnossa vaadita sivuainetta (40 op), jos kandidaattiin on 
sisältynyt vähintään yksi ylimääräinen arvosana. 

 
   2. Päätettäneen, että amk-tutkintoa ei hyvitetä sivuaineena 

uusissa tutkinnoissa. Opintoviikkomääräisen korvaavuus-
päätöksen saaneilla hyvitetään kuitenkin 60 op uudessa 
kandidaatissa, mikäli opiskelija välttämättä haluaa sen tehdä.  

 
  PÄÄTÖS:          Esityksen mukainen. 
 
 
13. VIITTOMAKIELISTEN KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT TUTKINNOSSA  
 

Äidinkieleltään viittomakielisten opiskelijoiden pakollisiksi kieli- ja 
viestintäopinnoiksi esitetään 1) soveltuva suomen kielen kurssi (vähintään 3 
op), 2) vieraan kielen soveltuva kurssi tai testi (vähintään 3 op), joka voidaan 
suorittaa myös ruotsin kielessä, 3) maturiteetti (1 op).  

  
 ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 

  PÄÄTÖS:          Esityksen mukainen. 
   
 
14. JATKOTUTKINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA JA VALINTAKRITEERIT 
 

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa koskevat opetussuunnitelmat on tarpeen 
päivittää uuden tutkintoasetuksen johdosta. Samalla tarkistetaan jatko-
opintoihin ja opinnäytteiden tarkastukseen liittyvät prosessit osana yliopiston 
laatutyötä.  
 
Oheisena (liite nro 5) esitetään jatkotutkintojen opetussuunnitelman runko, 
jonka pohjalta laitokset voivat antaa omia ohjeitaan sekä rekisteröidä suoritukset 
opintopisteinä. Humanistisen alan dekaanikokouksessa on sovittu, että tohtorin 
tutkinnon laskennallinen laajuus on 240 opintopistettä, josta lisensiaatin osuus 
on puolet eli 120 pistettä.  
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 Liitteessä on myös esitys jatko-opiskelijoiden valintakriteerien selventämiseksi.  
 

 ESITYS: Hyväksyttäneen jatkotutkintojen opetussuunnitelma sekä  
jatko-opiskelijoiden valintakriteerit liitteen mukaisesti.  

 
 PÄÄTÖS:             Esityksen mukainen. 
     
 
15. VÄITÖSTILAISUUS (Penttinen) 
 

KT, FL Esa Penttinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan 
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kielioppi virheiden varjossa. 
Kielitiedon merkitys lukion saksan kieliopin opetuksessa. Väittelylupa 
myönnettiin 8.9.2005. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 25.11.2005 klo 12.15 
Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjinä toimivat professori Annikki 
Koskensalo (Turun yliopisto) ja professori Kaarina Mäkinen (Oulun 
yliopisto) sekä kustoksena emeritusprofessori Kari Sajavaara. 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
  
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
  
 
16. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Abonyi-Karhunen, Iskanius, Jouhki) 
 

FL Adrienn Abonyi-Karhunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
hungarologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kultúraközvetités a 
fordítások paratextusáiban. Finnország-kép a Rácz István fordításaihoz írott 
paratextusokban. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Beáta Thomka (Pécsin yliopisto, Unkari) ja professori 
György Tverdota (Budapestin ELTE-yliopisto, Unkari). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma. 

 
 

FM Sanna Iskanius on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan 
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Venäjänkielisten maahan-
muuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Kaija Heikkinen (Joensuun yliopisto) ja 
professori Mart Rannut (Tallinnan yliopisto, Viro). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut erikoistutkija, KT Sirkka Laihiala-Kankainen. 

 
 

FL Jukka Jouhki on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
kulttuuriantropologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Imagining the 
Other – Orientalism and Occidentalism in the Tamil–European Relations in 
South India. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori René Gothóni (Helsingin yliopisto) ja emeritusprofessori Matti 
Sarmela. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Ilmari Vesterinen. 

 
ESITYS:   Määrättäneen. 
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PÄÄTÖS:  Määrättiin. 

  
   

17. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Korhonen) 
 
Professori Pentti Savolainen ja FT Jarmo Anttila (Etelä-Pohjanmaan 
musiikkiopisto, Seinäjoki) esittävät, että FM Pirkko Korhosen musiikkitieteen 
lisensiaatintutkimus Jyväskylä Sinfonia, torvisoittokunnasta kaupungin-
orkesteriksi hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Matti Vainio. Tarkastajien lausunnot oheisina (liitteet nro 6 ja 7). 
 
Professori Matti Vainio esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyvä. 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin.  
 
 

18. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Korhonen) 
 
Tutkintoa on anonut 
 
Pirkko Hannele Korhonen 
pääaine:  musiikkitiede 
                      hyvä 
  
PÄÄTÖS:     Hyväksyttiin. 

 
 
19. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Einonen, Murtorinne, Tunturi) 
 

FL Piia Einosen Suomen historian väitöskirjan Poliittiset areenat ja 
toimintatavat. Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön 
kohteena n. 1592-1644 hyväksyminen.  
 
FL Piia Einonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.9.2005. Vastaväittäjänä 
toimi professori Kimmo Katajala (Joensuun yliopisto). Vastaväittäjä lausunto 
on toimitettu FL Einoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liite nro 8). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Petri Karonen toteaa lausunnossaan, että tilaisuus 
sujui luontevasti ja arvokkaasti perinteisiä akateemisia muotoja noudattaen. 
Vastaväittäjä esitti runsaasti kysymyksiä, joihin väittelijä vastasi asiantuntevasti, 
puolustaen näkökantojaan taitavasti. 
 
Professori Toivo Nygård esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen. 
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FL Annamari Murtorinteen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Tuskan 
hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen. Kirjoittamisprosessi 
peruskoulun yhdeksännellä luokalla hyväksyminen. 
 
FL Annamari Murtorinne puolusti julkisesti väitöskirjaansa 17.9.2005. 
Vastaväittäjänä toimi professori Pirjo Linnakylä. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FL Murtorinteelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liite nro 9). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Minna-Riitta Luukka toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjä 
kävi läpi työn keskeiset asiat ja väittelijä vastasi asiantuntevasti hänelle 
esitettyihin kysymyksiin. Käyty keskustelu osoitti, että väittelijä hallitsee hyvin 
oman tutkimusalueensa. 
 
Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyvä.    
 
 
FL Anna-Riitta Tunturin kirjallisuuden väitöskirjan Der pikareske Roman als 
Katalysator in geschichtlichen Abläufen. Erzählerische 
Kommunikationsmodelle in ”Das Leben des Lazarillo von Tormes”, bei Thomas 
Mann und in einigen finnischen Romanen hyväksyminen. 
 
FL Anna-Riitta Tunturi puolusti julkisesti väitöskirjaansa 17.9.2005. 
Vastaväittäjänä toimi professori Lothar Bluhm (Helsingin yliopisto). 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Tunturille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Leena Kirstinä toteaa lausunnossaan, että 
väittelijä esitti lektion suomen kielellä, itse väitöskirjaa koskeva keskustelu oli 
saksankielinen. Vastaväittäjä professori Lothar Bluhm piti aihetta hyvänä, mutta 
hänellä oli esitettävänään kriittisiä huomautuksia alkaen otsikoinnista, sen 
jälkeen keskeisestä käsitteistöstä ja lopuksi itse aineiston analyysista. Väittelijä 
puolusti ratkaisujaan hyväksyttävällä tavalla. 
 
Professori Leena Kirstinä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyväksytty. 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 

 
20. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Einonen, Murtorinne, Tunturi) 
 

FL (väit.) Piia Kaisa Pauliina Einonen, FL (väit.) Annamari Murtorinne ja 
FL (väit.) Anna-Riitta Kaarina Tunturi anovat, että heille myönnettäisiin 
filosofian tohtorin tutkinto. 

 
 PÄÄTÖS:     Myönnettiin.  
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Jyväskylässä 12. lokakuuta 2005 

 
 
 

Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


