
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2005
TIEDEKUNTANEUVOSTO
        
Kokous: Tiistaina 8.2.2005  klo 14

Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-16 1-16
Varadekaani Heikki Hanka 1-16 1-16
Professori Matti Rahkonen 1-16 1-16
Professori Tarmo Kunnas 1-10 1-10
Professori Matti Vainio 1-16 1-16
Professori Toivo Nygård Ilkka Nummela 1-8 1-8
Professori Matti Leiwo 1-16 1-16
Professori Minna-Riitta Luukka - -
Lehtori Tuula Hirvonen 1-16 1-16
Lehtori Erja Kosonen 1-16 1-16
Lehtori Bertold Fuchs 1-16 1-16
Tutkija Ari Huhta 1-16 1-12, 13-14, 16
Lehtori Leena Mikkola Suunnittelija Tellervo Helin 1-16 1-12, 16
Opiskelija Kati Lappeteläinen 1-16 1-12, 16
Opiskelija Satu Päiviö 1-16 1-12, 16
Opiskelija Toni Peltonen 1-5 1-5
Opiskelija Saija Taivalmäki 1-16 1-12, 16
Opiskelija Antti Vesala 1-16 1-12, 16

Esittelijät: Hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–7)
                 Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 8-16 )
Pöytäkirjanpitäjät: osastosihteeri Pirjo Saaretjoki, saaretjo@campus.jyu.fi,  puh. 1202 (asiat 1-7)

      osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi puh.1200 (asiat 8-16)

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 3.2.2005.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Hallituksen ja dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 00071)

Vireille 23.3.2004.
Etnologian professorin virka (A 28) tuli avoimeksi sen haltijan professori
Päivikki Suojasen irtisanouduttua virasta 1.2.2003 alkaen.
Historian ja etnologian laitoksen laitosneuvosto esitti tiedekunnalle, että virka
julistettaisiin haettavaksi.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2004 etnologian professorin
viran virantäyttöselosteen, minkä jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

Virkaa hakivat 19.5.2004 päättyneen määräajan kuluessa:
PhD Pertti Anttonen
FT Laura Aro
FT Jari Eilola
FT Pekka Hakamies
FT Pirjo Korkiakangas
FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa
FT Jyrki Pöysä
YTT Teppo Sintonen
FT Laura Stark
Dr.Phil. Sabine Wienker-Piepho.

FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa on 18.6.2004 päivätyllä kirjeellään peruuttanut
hakemuksensa virkaan.

Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksen 309/93 2 §:ssä.
Niiden mukaan professorilta vaaditaan: Tieteellinen tai taiteellinen pätevyys,
opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi
korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta tieteellinen vai taiteellinen pätevyys
ja vaaditaanko käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä
tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on
tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot.
Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus,
opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.

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.
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Kelpoisuusasetuksen (463/1998) mukaan ulkomaalainen sekä Suomen
kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä,
että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Tiedekuntaneuvoston 23.3.2004 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan
tieteellinen pätevyys. (Virantäyttöseloste).
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 1.6.2004 viran täytön
asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt: professori Seppo Knuuttila (Joensuun
yliopisto), professori Vilmos Voigt (Budapestin Eötvös Loránd -yliopisto) ja
professori Anna-Maria Åström (Åbo Akademi).
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille
esittelylistan 14/23.11.2004 liitteenä nro 1.

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.
Kokouksessaan 23.11.2004 tiedekuntaneuvosto päätti,  että viran
opetusnäytetilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä
tiistaina 18.1.2005 alkaen klo 12.15 Lyhdyssä.
Kokouksessaan 14.12.2004 tiedekuntaneuvosto päätti kutsua opetusnäytettä
antamaan hakijat Anttonen, Aro, Hakamies, Korkiakangas, Pöysä ja Stark.

Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 18.1.2005 hakijoiden Anttonen,
Aro, Hakamies, Korkiakangas, Pöysä ja Stark opetusnäytteet hyväksyi ne
seuraavin arvolausein:

PhD Pertti Anttonen hyväksytty
FT Laura Aro hyväksytty
FT Pekka Hakamies erinomainen
FT Pirjo Korkiakangas erinomainen
FT Jyrki Pöysä hyvä
FT Laura Stark hyvä.

Kaikilla edellä mainituilla hakijoilla voidaan katsoa olevan professorin virkaan
vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. Muut paitsi Laura Stark
täyttävät myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. Laura
Stark voidaan asetuksen (463/1998) 18 §:n perusteella nimittää virkaan.

Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa
viivytyksettä kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista
koskevasta päätöksestä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa n:o
232/66 säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat hakeneet virkaa.
Hakija voi tehdä yliopiston rehtorille kirjallisen muistutuksen päätöksestä 30
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tehty. Hakijoille lähetettävä
i lmoitus s isäl tää t iedot  oikeudesta muistutuksen tekemiseen sekä
muistutusmenettelystä.

Virantäyttölain 13 §:n mukaan päätökseen, joka koskee professorin viran
täyttämistä ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto koskee myös
yliopiston rehtorin virantäyttölain ja -asetuksen perusteella tekemiä päätöksiä
(virantäyttöseloste).
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto
hakijoiden ansioista on liitteenä nro 1.
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ESITYS: 1. Todettaneen, että hakijoilla Anttonen, Aro, Hakamies,
Korkiakangas, Pöysä ja Stark on asetuksen (309/93) edellyttämä
opetustaito.

2. Asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Anttonen, Aro,
Hakamies, Korkiakangas, Pöysä ja Stark kelpoisiksi virkaan.

3. Asetettaneen etnologian professorin virkaan ensimmäiselle
ehdokassijalle FT Laura Stark, toiselle ehdokassijalle  PhD Pertti
Anttonen ja kolmannelle ehdokassijalle FT Pekka Hakamies.

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että etnologian professorin
virkaan nimitettäisiin FT Laura Stark 1.8.2005 alkaen.

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa
eli viimeistään 10.3.2005.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

5. Esityksen mukainen.

4. YHTEISÖVIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 10123)

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 31.12.1996
apulaisprofessorin virka, jonka ala on yhteisöviestintä.  Virka on  sijoitettu
viestintätieteiden laitokselle. Virka muutettiin yliopiston hallituksen päätöksellä
20.5.1998 professorin viraksi 1.8.1998 lähtien. Virkaan nimitettiin 1.8.2001
lukien VTT Elisa Juholin-Laitinen. Hän irtisanoutui virasta 1.8.2004 alkaen.
Viran alaa ei ole täsmennetty. Virka on tarkoitus täyttää 1.8.2006 alkaen tai
mahdollisimman pian sen jälkeen.

Viestintätieteiden laitos on esittänyt, että virka julistettaisiin haettavaksi.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston
hallituksen periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä
nro 2.

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

3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan kymmeneen.

4. Esitettäneen liitteen nro 2 mukainen yhteisöviestinnän
professorin 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.

5. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA
(vakanssinro 10658)

Englannin kielen lehtorin virka on vapautunut 1.10.2004 alkaen lehtori Michael
Peacockin jäädessä eläkkeelle. Laitoksen vuonna 2004 hyväksytyn
virkasuunnitelman mukaan laitos esittää virkaa täytettäväksi 1.8.2005 alkaen.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 3.

Virka  s isä l tyy  humanis t i sen  t iedekunnan ja  k ie l ten  la i toksen
henkilöstömenokehykseen.

ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 3 mukainen englannin kielen
lehtorin viran virantäyttösuunnitelma.

2.  Esitettäneen hallintovirastolle, että englannin kielen lehtorin
virka julistetaan haettavaksi. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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6. MUSIIKIN YLIASSISTENTIN VIRAT

Musiikin laitos on esittänyt, että seuraavat yliassistentin virat julistettaisiin
haettavaksi1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Musiikin yliassistentin virka (vakanssinro 11170)
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion on liitteenä nro 4.

Musiikin yliassistentin virka (vakanssinro 13656)
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää
yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion on liitteenä
nro 5.

Musiikin yliassistentin virka (vakanssinro 13657)
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion on liitteenä nro 6.

Haettavaksi esitetyt virat sisältyvät humanistisen tiedekunnan ja musiikin laitoksen
henkilöstömenokehykseen.

ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteiden nro 4, 5 ja 6 mukaiset musiikin
yliassistentin virkojen virantäyttösuunnitelmat.

2.  Esitettäneen hallintovirastolle, että musiikin yliassistentin virat
julistetaan haettavaksi. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 
että FT Sirkku Kotilainen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Nuorisotutkimusverkoston myöntämä määräraha.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Heikki Luostarinen esittää, 
että Raimo Salokankaalle myönnettäisiin virkavapaus journalistiikan
professorin virasta (vakanssinro 10846)  ajaksi 1.8.2005–31.7.2006.
Virkavapauden perusteena on Eljas Erkon elämäkerran kirjoittaminen.

ESITYS: Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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8. OPETUSPERIODIT LUKUVUONNA 2005-06

Jyväskylän yliopiston hallitus on päättänyt lukuvuoden 2005-06 opetusperiodit
seuraavasti:
Syksy 2005 
1. jakso 1.9. - 21.10.
2. jakso 24.10. - 20.12.
Kevät 2006
1. jakso 9.1. - 10.3.
2. jakso 13.3. - 19.5.
Kesä 2006
22.5. - 30.6.

ESITYS: Päätettäneen, että syksyn ja kevään kunkin jakson viimeisellä
viikolla ei ole opetusta eikä yleistä tenttiä kyseisen viikon
lauantaina.

  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.   

9. VIERAIDEN KIELTEN SIVUAINEVALINTA

Dekaanin asettama kielten laitoksen sivuainetyöryhmä esittää, että 
1) kielten ensi kesän valinnassa lisätään samanaikaista kielisivuaineeseen
hyväksymistä
2) vieraisiin kieliin valituille tutkinto-opiskelijoille järjestetään lukuvuoden 1.
opetusperiodin aikana sivuainekokeet ja että vähintään kahteen kokeeseen
hyväksyttävästi osallistuneille taataan sivuaineoikeus jossain kielessä.
Sivuaineen opiskelijalla tulee olla lukiotasoinen kielitaitopohja ja tarvittaessa
hänen on osallistuttava laitoksen järjestämään lisäopetukseen. 
3) selvitetään kielten 4. ja 5. vuoden opiskelijoista ne, joilla ei vielä ole
tutkintoon tarvittavaa sopivaa sivuainetta. Aktiivisesti kielitaitoaan kohentaneille
voidaan myöntää kyseisen kielen sivuaineoikeus ilman kokeita. Samalla
tarkistetaan 3. vuoden opiskelijoiden tilanne ja ohjataan heitä sivuainekokeisiin
4) kesän 2006 valinnat suunnitellaan sellaisiksi, että ainakin suoraan
opettajankoulutukseen valituille järjestyy joko pakollisen sivuainekokeen kautta
tai muulla tavoin toisen opetettavan aineen opinto-oikeus.
5) kielten opetussuunnitelmissa otetaan sivuaineopiskelu huomioon siten, että
kurssit olisivat syyslukukaudella enintään kahden opetusjakson mittaisia ja että
myös kevätlukukaudella olisi tarjolla kursseja sivuaineopiskelijoille.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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10. DIGITAALISEN KULTTUURIN OPISKELIJAVALINTA 2005

Digitaalisen kulttuurin maisteriohjelman (Master’s Programme in Digital
Culture) valintamenettelyksi esitetään seuraavaa
Opiskelijakiintiö: 15 - 20
Hakuaika: päättyy 15.4.05
Valintakriteerit: BA-tason tutkinto soveltuvalta alalta, hyvä englannin kielen
sekä tietoteknisten taitojen hallinta, kyky tarkastella analyyttisesti digitaalisen
kulttuurin ilmiöitä (testataan haastattelun yhteydessä tehtävän avulla).

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

11. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT UUSISSA TUTKINNOISSA

Tiedekuntaneuvoston 23.3.2004 tekemään päätökseen uusien tutkintojen kaikille
pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista tarvitaan tarkennuksia, jotka koskevat
kieli- ja viestintäopintojen kokonaislaajuutta, ulkomaalaisia opiskelijoita sekä
korvaavuuksia. 

Esitys on oheisena (liite nro 7). 

ESITYS: Keskusteltaneen. 

PÄÄTÖS: Keskusteltiin.

12. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Sivonen)

FL Pauli Sivonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Being a Roman Magistrate. Office-
holding Constituting the Roman Identities of Late Antique Gallic Aristoctars.
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Antti
Arjava (Helsingin yliopisto) ja dosentti Maijastina Kahlos (Helsingin yliopisto).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Seppo Zetterberg.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.
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13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Lindgren)

Dosentti Pirkko Muikku-Werner (Joensuun yliopisto) ja FT Sari Pöyhönen
esittävät, että FM Pia Lindgrenin soveltavan kielitieteen ammatillinen
lisensiaatintutkimus “What colour are the zebra’s stripes?” Business Bachelor
student’s perceptions of teaching and learning intercultural communication
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Hannele
Dufva. 

Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Lindgrenille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). Professori Minna-Riitta Luukka
esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty.

             PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

14. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Lindgren)

Tutkintoa on anonut:

Pia Kristina Lindgren
(ammatillisen vaihtoehdon mukaan) 
pääaine: soveltava kielitiede

hyväksytty

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Jäppinen)

FM Jussi Jäppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan “Oletko koskaan nähnyt kauniin
kaupungin?” Jyväskylän ruutuasemakaava-alueen vaiheet 1800-luvulta 2000-
luvulle. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 12.10.2004 dosentti
Anja Kervanto Nevanlinnan (Helsingin yliopisto) ja professori Heikki
Hangan. Tarkastajien lausunto on oheisena (liite nro 9).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
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16. VÄITÖSTILAISUUS (Einonen, Jäppinen)

FL Piia Einonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Poliittiset areenat ja toimintatavat –
Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön kohteena n. 1592–
1644. Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan 14.12.2004. Väitöstilaisuus
pidetään lauantaina 10.9.2005 klo 12 vanhassa juhlasalissa (S 212).
Vastaväittäjänä toimii dosentti Kimmo Katajala (Karjalan tutkimuslaitos,
Joensuun yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen.

FM Jussi Jäppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan “Oletko koskaan nähnyt kauniin
kaupungin?” Jyväskylän ruutuasemakaava-alueen vaiheet 1800-luvulta 2000-
luvulle. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 19.3.2005 klo 12 vanhassa
juhlasalissa (S 212). Vastaväittäjänä toimii dosentti Anja Kervanto Nevanlinna
(Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg. 

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Jyväskylässä 9. helmikuuta 2005

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


