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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 27.10.2005. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.     
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
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3. 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 

"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." 
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  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." 
 
Kokouksessaan 11.10.2005 tiedekuntaneuvosto valitsi viran täytön 
asiantuntijoiksi tutkimusjohtaja Birgitta Englund Dimitrovan (Tukholman 
yliopisto, Ruotsi) ja professorit Arto Mustajoki (Helsingin yliopisto), Riitta 
Pyykkö (Turun yliopisto).  
 
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin 
kohdistuvat huomautuksensa 26.10.2005 mennessä. Määräaikaan mennessä 
hakijat Vanhala-Aniszewski ja Lähteenmäki jättivät huomautuksensa 
asiantuntijaehdokkaista. Huomautukset ovat oheisena (liite nro 1). 

 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 2. 
 
ESITYS:  Todettaneen, että hakijoiden Vanhala-Aniszewski ja 

Lähteenmäki huomautukset eivät anna aihetta muuttaa 
asiantuntijavalintaa. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
4. FT OLLI MATIKAISEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 24.5.2005.   

FT Matikainen on jättänyt 10.5.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti sosiaalihistorian 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 
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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. 
FT Matikainen on 19.10.2005 päivätyllä kirjeellään anonut vapautusta 
opetusnäytteen pitämisestä 29.11.2004 Suomen historian yliassistentin viran 
täyttöä varten pitämänsä opetusnäytteen perusteella (arvolause erinomainen). 
 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 24.5.2005 Suomen historian, erityisesti 
sosiaalihistorian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja 
valitsi asiantuntijoiksi dosentti Kimmo Katajalan (Joensuun yliopisto) ja 
professori Petri Karosen antamaan lausuntonsa FT Matikaisen tieteellisestä 
pätevyydestä. 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 3). Asiantuntijat 
katsovat FT Matikaisen päteväksi Suomen historian, erityisesti sosiaalihistorian 
dosentiksi. 

 
 

ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
 

2. Vapautettaneen FT Matikainen opetusnäytteen 
pitämisestä. 

 
3. Todettaneen, että FT Matikaisella on asetuksen (115/98) 8 
§:n edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja 
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 
 
4. Nimitettäneen FT Olli Matikainen Suomen historian, 
erityisesti sosiaalihistorian dosentiksi 1.12.2005 alkaen. 

       
  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, 

Luukka, Muittari, von Bonsdorff, Erkkilä, Karonen, 
Vesterinen ja Valo katsoivat FT Matikaisen tieteellisesti 
päteväksi. 

 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
   4. Esityksen mukainen. 
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5. FT PÄIVI KOSOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 1.11.2005.   

FT Päivi Kosonen on jättänyt 20.10.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin kirjallisuuden, erityisesti naistutkimuksen 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 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
     
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena.  
 
  
ESITYS:  1. Todettaneen, että kirjallisuuden, erityisesti 

naistutkimuksen dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellinen. 

 
2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Hannu Riikonen 
(Helsingin yliopisto) ja professori Päivi Lappalainen (Turun 
yliopisto). 
 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
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6. PhD BRIAN MAGNUSSONIN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 1.11.2005.   

PhD Brian Magnusson on jättänyt 27.10.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin taidehistorian, erityisesti Skandinavian ja Pohjois-
Amerikan taiteen ja kulttuurin 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 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan.  
     
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena.  
 
  
ESITYS:  1. Todettaneen, että taidehistorian, erityisesti Skandinavian 

ja Pohjois-Amerikan taiteen ja kulttuurin dosentuuri on 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 

 
2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Byron J. 
Nordstrom (Gustavus Adolphus College, USA) ja professori 
Annika Waenerberg. 
 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
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7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää. 

että FT Pirjo Korkiakangas nimitettäisiin etnologian professorin (vakanssinro 
10794) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
 
Tiedekuntaneuvosto on nimittänyt FT Pirjo Korkiakankaan kyseiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 4. 

 
ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että FL Jaana Toomar nimitettäisiin kielten aineenopettajakoulutuksen 
lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006.  
Määräaikaisuuden perusteena on Vieraiden kielten aineenopettajakoulutuksen 
laajennusohjelma vuosille 2004–2006. 
 
Yliopiston hallitus on nimittänyt FL Jaana Toomarin kyseiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.2.2004–31.12.2005. 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 5. 
 
ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että FM Leila Kääntä nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin myöntämä Langnet-tutkijakoulun 
lisäpaikka. 
että FM Riikka Nissi nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin myöntämä Langnet-tutkijakoulun 
lisäpaikka. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riikka Luukka 
esittää, 
että tradenomi Petri Tynkkynen nimitettäisiin atk-suunnittelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus. 
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ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

  
      

10. TUTKIJAN VIRKA (SOLKI) 
 (vakanssinro 13481) 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, 
että se julistaisi haettavaksi tutkijan viran 1.2.2006 alkaen. 
 
Virka tulee avoimeksi 1.1.2006 lukien FK Kaija Kärkkäisen irtisanouduttua 
virasta. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksen henkilöstökuluihin. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma on oheisena (liite nro 
6). 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen 6 mukainen virantäyttösuunnitelma. 

   
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
   
 
11. JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA VÄITÖSKIRJAN ARVIOINTI-

PERUSTEET 
 

Jatkokoulutuksen opetussuunnitelmia päivitetään uuden tutkintoasetuksen 
johdosta. Samalla tarkistetaan jatko-opintoihin ja opinnäytteiden tarkastukseen 
liittyvät prosessit osana yliopiston laatutyötä.  

 
Aiemmin on hyväksytty opetussuunnitelman runko sekä opiskelijavalinnan 
kriteerit. 

 
Oheisena (liite nro 7) esitetään jatkokoulutuksen tavoitteet uuden asetuksen 
pohjalta sekä uudistetut väitöskirjan arviointikriteerit, joita sovelletaan myös 
lisensiaatintutkimukseen. 

 
ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  

 
PÄÄTÖS:             Esityksen mukainen. 

 
  
12.   VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kaivapalu, Maijala) 

  
Maisteri Annekatrin Kaivapalu on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
suomen kielen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lähdekieli 
kielenoppimisen apuna. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 
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24.5.2005 professori Helena Sulkalan (Oulun yliopisto) ja professori Helle 
Metslangin (Helsingin yliopisto). 

 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty maisteri Kaivapalulle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
FM Juha Maijala on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Maaseutuyhteisön kriisi – 1930-luvun 
pula ja pakkohuutokaupat paikallisena ilmiönä. Tiedekuntaneuvosto määräsi 
ennakkotarkastajiksi 20.9.2005 dosentti Matti Lackmanin ja dosentti Heikki 
Rantatuvan. 

 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Maijalalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 

 
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
 
 

13. VÄITÖSTILAISUUS (Kaivapalu) 
 

Maisteri Annekatrin Kaivapalu on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
suomen kielen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lähdekieli 
kielenoppimisen apuna. Väittelylupa myönnettiin 1.11.2005. Väitöstilaisuus 
pidetään lauantaina 17.12.2005 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii professori Helena Sulkala (Oulun yliopisto) ja 
kustoksena professori Maisa Martin. 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

   
 
14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Luoma-aho) 
 

FL Vilma Luoma-ahon  yhteisöviestinnän väitöskirjan Faith-holders as Social 
Capital of Finnish Public Organisations hyväksyminen.  
 
FL Vilma Luoma-aho puolusti julkisesti väitöskirjaansa 8.10.2005. 
Vastaväittäjänä toimi professori Günter Bentele (Leipzigin yliopisto, Saksa). 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Luoma-aholle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Jaakko Lehtonen toteaa lausunnossaan, että 
tilaisuus sujui asiallisesti ja akateemisia tapoja noudattaen. Väittelijä vastasi 
hänelle asetettuihin kysymyksiin asiantuntevasti. 
 
Professori Jaakko Lehtonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin 
arvolauseella erinomainen. 
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Luoma-aho) 
 

FL (väit.) Vilma Liisa Luoma-aho on anonut, että hänelle myönnettäisiin 
filosofian tohtorin tutkinto. 

 
 PÄÄTÖS:     Myönnettiin.      

 
 
 
Jyväskylässä 2. marraskuuta 2005 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 

 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä  


