
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 6/2006 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous: Tiistaina 2.5.2006 klo 14  
 Lyhty 
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo 1-28 1-28  
Varadekaani Heikki Hanka 1-28 1-28  
Varadekaani Minna-Riitta Luukka  1-16, 18-28 1-16, 18-28  
Professori Veikko Muittari  1-28 1-28  
Professori Arja Piirainen-Marsh 1-28 1-28  
Professori Jaakko Erkkilä 1-28 1-28  
Professori Petri Karonen 1-21 1-21 
Professori Liisa Salo-Lee 1-28 1-28  
Yliassistentti Jari Ojala Hanna Pirinen 1-28 1-28  
Lehtori Erja Kosonen  1-28 1-28  
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1-21 1-21  
Lehtori Bertold Fuchs 1-28 1-28  
Tutkija Ari Huhta 1-28 1-25 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi 1-28 1-22 
Opiskelija Jaana Marin Jussi Komulainen 1-28 1-22  
Opiskelija Toni Peltonen 3-28 3-22  
Opiskelija Tuure Puurunen 1-28 1-22  
Opiskelija Antti Vesala 1-28 1-22 
   
  
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–20) 
  opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 21–28)    
Pöytäkirjanpitäjät:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1202 (asiat 1–20)  
   osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, 1200 (asiat 21–28) 
  
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 27.4.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. DISKURSSINTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13644) 
 
 Vireille 2.11.2004. 

 
Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut A28 palkkausluokkaan 
kuuluvan viran, jonka ala on diskurssintutkimus. 
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Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitokselle. 
Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi. 

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2004 viran täyttämistä varten 
laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 20.12.2004 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
Diskurssintutkimuksen professorin virkaa hakivat 2.3.2005 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

 
 Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays 
 Dr. Fee-Alexandra Haase 
 FT Esa Lehtinen 
 FT Anne Mäntynen 
 FT Tarja Nikula 
 FT Sari Pietikäinen 
 FT Kari K. Pitkänen 
 FT Sanna-Kaisa Tanskanen 
 FT Ulla Tuomarla 
 FT Sabine Ylönen 
 

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. 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n 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 2.11.2004 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 12.4.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Oswald Ducrot’n (École des hautes études en sciences sociales), professori 
Liisa Tiittulan (Tampereen yliopisto) sekä professori Ron Scollonin (Georgetown 
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University, Washington DC). Professori Ducrot’n luovuttua asiantuntijatehtävästä, 
hänen tilalleen valittiin professori Dominique Maingueneau (Université Paris XII, Val-
de-Marne), joka suostui ottamaan tehtävän vastaan. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 3/28.2.2006 liitteenä nro 1. 

 
Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
  

Kokouksessaan 28.2.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että opetusnäytettä kutsutaan 
antamaan hakijat Defays, Lehtinen, Nikula, Pietikäinen ja Tanskanen ja että viran 
opetusnäytetilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 
14.3.2006 klo 12.15 alkaen Lyhdyssä. 

 
Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays on 20.2.2006 päivätyllä kirjeellään 
peruuttanut hakemuksensa virkaan. 

 
Tiedekuntaneuvosto päätti, että FT Tanskanen vapautetaan opetusnäytteen antamisesta 
hänen 4.3.2003 englannin kielen professuuria varten pitämänsä opetusnäytteen 
perusteella. Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin arvolauseella hyvä. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 14.3.2006 hakijoiden Lehtinen, Nikula ja 
Pietikäinen opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 
 

 FT Esa Lehtinen hyvä   
 FT Tarja Nikula  erinomainen  
 FT Sari Pietikäinen  erinomainen 
 

Hakijoilla Lehtinen, Nikula, Pietikäinen ja Tanskanen voidaan katsoa olevan professorin 
virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. He täyttävät myös 
edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset.  

 
Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa viivytyksettä 
kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestä 
hallintolaissa (434/2003) 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 ilmoitus sisältää 
tiedot 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 ovat liitteenä nro 1. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.  

 
 ESITYS: 1. Todettaneen, että hakijoilla Lehtinen, Nikula, Pietikäinen ja Tanskanen 

on asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito. 
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    2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Lehtinen, Nikula, 
Pietikäinen ja Tanskanen kelpoisiksi virkaan. 

    3. Asetettaneen diskurssintutkimuksen professorin virkaan ensimmäiselle 
sijalle FT Sari Pietikäinen, toiselle ehdokassijalle FT Tarja Nikula ja 
kolmannelle ehdokassijalle FT Esa Lehtinen. 

    4.  Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että diskurssintutkimuksen 
professorin virkaan nimitettäisiin FT Sari Pietikäinen 1.8.2006 alkaen. 

    5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 1.6.2006. 

  
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 
4. Esityksen mukainen. 
5. Esityksen mukainen.  

  
 
4. 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 professorin viran 
virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
 Saksan kielen professorin virkaa hakivat 15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
Dr. Phil. Peter Colliander 
FM Leena Kolehmainen 
FT Aino Kärnä 
FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä 
Dr. Phil. Peter Stahl 
 

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 
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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. 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n 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 22.3.2005 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 11.10.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Marja Järventaustan (Kölnin yliopisto), professori Sven-Gunnar Anderssonin 
(Göteborgin yliopisto), professori Marja-Leena Piitulaisen (Tampereen yliopisto) sekä 
varalle professori John Ole Askedalin (Oslon yliopisto). Professori Anderssonin 
luovuttua asiantuntijatehtävästä, hänen tilalleen valittiin professori Askedal, joka suostui 
ottamaan tehtävän vastaan. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 4/14.3.2006 liitteenä nro 1. 
 

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
     

Dekaani on 15.3.2006 tekemällään päätöksellä kutsunut viran hakuun liittyvää 
opetusnäytettä antamaan hakijat Colliander, Kolehmainen, Kärnä, Pakkanen-Kilpiä ja 
Stahl. Hakijoista Kärnä ei saapunut antamaan opetusnäytettä. 

 
Viran opetusnäytetilaisuus pidettiin tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 
4.4.2006 klo 12.00 alkaen luentosalissa C 3. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 4.4.2006 hakijoiden Colliander, 
Kolehmainen, Pakkanen-Kilpiä ja Stahl opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin 
arvolausein: 
 
Dr. Phil. Peter Colliander  hyvä 
FM Leena Kolehmainen  erinomainen 

 FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä  hyväksytty 
Dr. Phil. Peter Stahl  hyvä 
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Hakijoilla Colliander, Kolehmainen ja Pakkanen-Kilpiä voidaan katsoa olevan 
professorin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja hakijoilla Colliander, 
Kolehmainen, Pakkanen-Kilpiä ja Stahl riittävä opetustaito. Suomalaiset hakijat 
Kolehmainen ja Pakkanen-Kilpiä täyttävät myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen 
kielitaitovaatimukset. Hakija Colliander voidaan asetuksen (463/1998) 18 §:n perusteella 
nimittää virkaan. 

 
Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa viivytyksettä 
kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestä 
hallintolaissa (434/2003) 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 ilmoitus sisältää 
tiedot 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 ovat liitteenä nro 2. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.  

 
  ESITYS:  1. Todettaneen, että hakijoilla Colliander, Kolehmainen, Pakkanen-Kilpiä 

ja Stahl on asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito. 
    2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 

muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Colliander, Kolehmainen 
ja Pakkanen-Kilpiä kelpoisiksi virkaan. 

    3. Asetettaneen saksan kielen professorin virkaan ensimmäiselle sijalle 
Dr. Phil. Peter Colliander, toiselle ehdokassijalle FM Leena Kolehmainen 
ja kolmannelle ehdokassijalle FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä. 

    4.  Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että saksan kielen professorin 
virkaan nimitettäisiin Dr. Phil. Peter Colliander 1.8.2006 alkaen. 

    5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 1.6.2006. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 
4. Esityksen mukainen. 
5. Esityksen mukainen.  

 
 
5. 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 
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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.  

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

    
 Saksan kielen professorin virkaa hakivat 15.9.2005 päättyneen määräajan kuluessa: 

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

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 11.10.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Christopher Hallin (Joensuun yliopisto), professori Oskar Putzerin 
(Innsbruckin yliopisto) ja professori Martine Dalmas’n (Université Paris IV, Sorbonne).  

 
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) 11 §:n mukaan virantäyttölain 8§:ssä tarkoitettujen 
asiantuntijoiden on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden 
hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat 
paremmuusjärjestykseen. 
Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu lausunto 
kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, vähintään kolmen 
hakijan osalta. 
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asiantuntija antaa perustellun lausunnon vain 
kelpoisina pitämistään hakijoista. 

 
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. 

 
 Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 3. 
 

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
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Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 23.5.2006 klo 12.15 alkaen luentosalissa C 3. 

 
  Hakijoilta pyydetään opetusnäytteiden aiheet 12.5.2006 mennessä. 
 
  ESITYS:  1.  Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
    2.  Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 
   3.  Päätettäneen kutsua hakijat Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen 

pitämään opetusnäytettä.  
 4.  Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
 

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

 
 
6. KIELTEN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11177) 
 

Vireille 28.2.2006 
  
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
kielten yliassistentin viran 1.8.2006 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Kyseessä on 
laitosneuvoston 10.3.2004 hyväksymän virkasuunnitelman mukainen virkajärjestely. 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 25.1.2006 tiedekunnalle, että 
suomen kielen yliassistentin virka muutettaisiin yliassistentuuriksi, jonka ala on kielet. 
Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka 
hyväksyi sen 15.3.2006. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.2.2006 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen hallintovirasto julisti 
viran haettavaksi.  
 
Kielten yliassistentin virkaa hakivat 21.4.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FM Marjut Alho 
Dr. Phil. Angela Bartens 
FL Tuomo Fonsén 
FM Minna Haapio 
FT Pentti Haddington 
FM Tiina Keisanen 
FT Esa Lehtinen 
FT Mika Lähteenmäki 
FM Eila Minkkinen 
FL Anita Moilanen 

 Ph.D. Simo Määttä 
FL Santeri Palviainen 
Ph.D. Åsa Palviainen 
FT Leena Salmi 
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 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 tehtäväalaan. 

 
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt 
tehtäväalaan.  

 
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. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan 
ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
Kielten laitos esittää, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 
 

 ESITYS: 1.  Todettaneen viran hakijat. 
2.  Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

   
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 

 
 

7. KIELENOPETUKSEN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

 Vireille 28.2.2006 
 

Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
kielenopetuksen yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
28.2.2006 virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  

 
Kielenopetuksen yliassistentin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 21.4.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
FT Sinikka Lahtinen 
FM Helena Miettinen 
Ph.D. Åsa Palviainen 
FL Pirjo Pollari 
FL Olli-Pekka Salo 
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 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 tehtäväalaan. 

 
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virka voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt 
tehtäväalaan.  

 
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. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan 
ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
Kielten laitos esittää, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 
 

 ESITYS: 1.  Todettaneen virkasuhteen hakijat. 
2.  Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 

 
 
8. VIITTOMAKIELEN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

Vireille 31.3.2006 
 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
viittomakielen yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
viittomakielen aineenopettajakoulutushanke. Dekaani hyväksyi 31.3.2006 tekemällään 
päätöksellä virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  
 
Viittomakielen yliassistentin määräaikaista virkasuhdetta haki 21.4.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Päivi Rainò 
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 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 tehtäväalaan. 

 
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt 
tehtäväalaan.  

 
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. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan 
ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
Kielten laitos esittää, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 
 

 ESITYS: 1.  Todettaneen virkasuhteen hakija. 
2.  Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 

 
 
9. SUOMEN KIELEN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

Vireille 27.2.2006 
 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
suomen kielen yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Dekaani hyväksyi 27.2.2006 tekemällään 
päätöksellä virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  

 
Suomen kielen yliassistentin määräaikaista virkasuhdetta haki 21.4.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FM Sari Sulkunen 
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 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 tehtäväalaan. 

 
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt 
tehtäväalaan.  

 
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. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan 
ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 
virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
Kielten laitos esittää, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 

 
 ESITYS: 1.  Todettaneen virkasuhteen hakija. 

2. Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 

 
 
10. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

Vireille 27.2.2006 
 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
englannin kielen lehtorin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Dekaani hyväksyi 27.2.2006 tekemällään 
päätöksellä virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  

 
Englannin kielen lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 21.4.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
FM Galina Dubova 
FM Helena Miettinen 
FM Sara Myllyaho 
FM Johanna Sjöblom 
M.A. Christoph Zimmel 
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä tehtävistä annetun asetuksen (309/93, 
muutettu A463/98 ja A1217/00) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona 
suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää 
tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan 
haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko virkaan nimitettävältä käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittanut, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Kielten lehtorilta vaaditaan, että hän 
hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin (1083/95, 4§). 

 
Kelpoisuusasetuksen 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan yliopistojen 
opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. 
Kelpoisuusasetuksen 16 §:n ja kielitaitolain (424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan riittävä suomen 
kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun kielitutkintoasetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Jyväskylän yliopiston 
opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on 
kielitutkintoasetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 
§:ssä määrätyllä tavalla. Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, 
voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
Virkasuhteeseen nimitettävältä toivotaan käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. 
Käytännöllistä perehtyneisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon mm. hakijoiden 
opettajankoulutus ja opetuskokemus. Virkasuhdetta täytettäessä katsotaan eduksi 
tutkimus ja opetuskokemus vieraan kielen, erityisesti englannin kielen, oppimisen ja 
opettamisen alueella. Etusijalle asetetaan syntyperäisesti kieltä puhuva. On mahdollista, 
että virkasuhde voi jatkua, mikäli siihen saadaan rahoitusta.  
 
Kielten laitos esittää, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 

 
ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat. 

2. Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 

 
 
11. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 12680) 

 
Vireille 2.5.2006 
 
Rehtori on 7.2.2006 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2006 alkaen historian 
yliassistentin viran (A22). Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen 
tiedekuntaan historian ja etnologian laitokselle yleisen historian oppiaineeseen. 
Laitoksen johtaja Petri Karonen esittää humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi 1.8.2006 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.  

 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena (liite nro 4). 
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Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
 ESITYS: 1.  Hyväksyttäneen liitteen nro 4 mukainen historian yliassistentin viran 

virantäyttösuunnitelma. 
2. Esitettäneen hallintovirastolle, että historian yliassistentin virka 
julistetaan haettavaksi.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
12. KIRJALLISUUDEN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 13681) 
 

Vireille 2.5.2006 
 
Rehtori on 7.2.2006 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2006 alkaen kirjallisuuden 
yliassistentin viran (A22). Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen 
tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Laitoksen johtaja Hanna 
Pirinen esittää humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2006 
alkavaksi viisivuotiskaudeksi.  
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena (liite nro 5). 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
 ESITYS: 1.  Hyväksyttäneen liitteen nro 5 mukainen kirjallisuuden yliassistentin 

viran virantäyttösuunnitelma. 
2. Esitettäneen hallintovirastolle, että kirjallisuuden yliassistentin virka 
julistetaan haettavaksi.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
 
 
13. TAIDEHISTORIAN ASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 10218) 
 
  Vireille 2.5.2006 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää 
humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi taidehistorian assistentin viran 
(A20) 1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle.  

 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena (liite nro 6). 
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Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
 ESITYS: 1.  Hyväksyttäneen liitteen nro 6 mukainen taidehistorian assistentin viran 

virantäyttösuunnitelma. 
2. Esitettäneen hallintovirastolle, että taidehistorian assistentin virka 
julistetaan haettavaksi.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
14. FT JUHANI KOSTETIN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
 Vireille 12.4.2005.   

 
FT Juhani Kostet on jättänyt 28.2.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti kaupunkikartografian 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 12.4.2005 Suomen historian, erityisesti 
kaupunkikartografian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja 
valitsi asiantuntijoiksi emeritusprofessori Kyösti Julkun (Oulun yliopisto) ja dosentti 
Heikki Rantatuvan antamaan lausuntonsa FT Kostetin tieteellisestä pätevyydestä.  

 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Juhani Kostetin tieteellisesti päteväksi Suomen 
historian, erityisesti kaupunkikartografian dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa 
äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 17.1.2006 FT Kostetin tieteellisesti 
päteväksi Suomen historian, erityisesti kaupunkikartografian dosentuuriin. 
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Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin tiistaina 11.4.2006. FT Juhani Kostetin 
opetusnäytteen aihe oli Kartta, tekijä, kaupunki. Opetusnäytteen arvostelulautakunta 
esittää, että FT Kostetin opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 7).     

  
 ESITYS:  1.  Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 

2.  Todettaneen, että FT Juhani Kostetilla 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 Juhani Kostet Suomen historian, erityisesti 
kaupunkikartografian dosentiksi 1.6.2006 alkaen. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 

 
  
15. FT KARI KOTKAVAARAN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 14.6.2005    

 
FT Kari Kotkavaara on jättänyt 8.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin taidehistorian, erityisesti idän kirkon kuvataiteen ja sen tutkimushistorian 
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.  

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 14.6.2005 taidehistorian, erityisesti idän kirkon 
kuvataiteen ja sen tutkimushistorian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Marja Tuomisen (Lapin yliopisto) ja 
emeritaprofessori Eeva Maija Viljon antamaan lausuntonsa FT Kotkavaaran tieteellisestä 
pätevyydestä. 
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 8). Molemmat 
asiantuntijat katsovat FT Kotkavaaran tieteellisesti päteväksi taidehistorian, erityisesti 
idän kirkon kuvataiteen ja sen tutkimushistorian dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi perjantaina 9.6.2006 klo 12 
salissa H 306. FT Kari Kotkavaara esittää opetusnäytteensä aiheeksi Miten kävi 
tsasounien karjalaisuuden? 
  

 ESITYS:  1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Heikki 
Hanka, pj., professori Annika Waenerberg, erikoistutkija Heikki Rantatupa, 
yliassistentti Hanna Pirinen, amanuenssi Tellervo Helin, siht. ja 
tutkijakoulutettava Satu Kähkönen. 
 

 PÄÄTÖS:  1.  Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Luukka, 
Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, Salo-Lee ja Valo katsoivat FT 
Kotkavaaran tieteellisesti päteväksi. 
2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 

 
  
16. FT JAAKKO SUOMISEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 2.5.2006.   

 
FT Jaakko Suominen on jättänyt 19.4.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin digitaalisen kulttuurin, erityisesti teknologian kulttuurihistorian 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.  
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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena.  

  
 ESITYS:  1. Todettaneen, että digitaalisen kulttuurin, erityisesti teknologian 

kulttuurihistorian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellinen.      
2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Marja Vehviläinen (Tampereen 
yliopisto) ja tutkimusprofessori Mika Pantzar (Kuluttajatutkimuskeskus) 
antamaan lausuntonsa FT Jaakko Suomisen tieteellisestä pätevyydestä. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
17. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (suomen kielen professorin virka) 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
  että FT Jaakko Leino nimitettäisiin suomen kielen professorin (vakanssinro 10833) 

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 

   
  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 9. 
 

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 2. Kirjattiin tiedoksi, että varadekaani Minna-Riitta Luukka ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
  

 
18. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (kielenopetuksen professorin virka) 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
  että FT Hannele Dufva nimitettäisiin kielenopetuksen professorin (vakanssinro 13643) 

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 

   
  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 10. 
 

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
19. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (soveltavan kielentutkimuksen professorin virka) 
 
  Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää,  

että FT Riikka Alanen nimitettäisiin soveltavan kielentutkimuksen professorin 
(vakanssinro 13606) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
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Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 11. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
20. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 

että FM Janne Haikari nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.7.2006–30.6.2007. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen projekti: Veljien, 
naapureiden ja ystävien politiikka – Poliittinen kulttuuri ja vaikuttamisen strategiat 
varhaismodernissa Ruotsissa (n. 1500–1700). 
 

  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
  että Staatsexamen (SE) Petra Linderoos nimitettäisiin saksan kielen yliopistonopettajan 

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen 
laajennushanke. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 12. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, 
että fil. yo Marianna Räsänen nimitettäisiin projektisihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (koko-/osa-aikainen) ajaksi 1.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena ovat Moodi-verkkokurssin pilottivaiheen koordinointi ja sihteerin tehtävät.  
 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

21. KELPOISUUS MAISTERIOHJELMAAN VALINNASSA 
 

Digitaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan ovat hakeneet Gasol Señoron Daniel sekä 
Yoko Ishida. 
 
Danielilla on neljän vuoden kulttuuri- ja viestintäalan opinnot Barcelonan yliopistossa, 
mutta ei muodollista tutkintoa. Ishida saa tänä keväänä valmiiksi multimedia-alan B.A. -
tutkinnon englantilaisesta collegesta (London College of Business & Computing). 
Kaksivuotista tutkintoa edelsi Diploma in Internet for Business & Web Design sekä 
Advanced Diploma in Multimedia Technology. 
 
Kummankaan opintojen ei voi sanoa automaattisesti vastaavan suomalaista kandidaatin 
tutkintoa. Yliopistolaki (nro 715/04 18 a §) kuitenkin määrittelee kelpoiseksi 
maisteriopintoihin, paitsi alemman tutkinnon suorittaneen, myös henkilön "jolla 
yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja taidot". 
Yliopistolaissa säädetään myös (2 § 2 mom), että "ylempään korkeakoulututkintoon 
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johtavan koulutuksen pohjana on alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan 
vastaava koulutus".  
 
Yliopistolaki ei siis edellytä alempaa tutkintoa maisteriopintoihin valinnan ehdottomana 
kriteerinä. Lain 2 § lienee tulkittava siten, ettei muodollista alempaa tutkintoa 
välttämättä tarvitse suorittaa ennen maisterin tutkintoa, jos pohjalla on alempaa tutkintoa 
”tasoltaan vastaava koulutus”. Ulkomaalaisten opintojen osalta joudutaan tässä 
tapauksessa harkitsemaan, onko hakijoilla maisteriopintoja varten ”riittävät tiedot ja 
taidot” ja vastaavatko opinnot tasoltaan alempaa tutkintoa.  
 
Digitaalisen kulttuurin pääedustaja professori Raine Koskimaa on perehtynyt hakijoiden 
suorituksiin ja katsoo, että sekä Danielin että Ishidan kohdalla voidaan todeta heidän 
olevan hakukelpoisia ja että heidän opintonsa vastaavat tasoltaan alempaa 
korkeakoulututkintoa.   
 
ESITYS: Todettaneen yliopistolain perusteella, että hakijat Daniel ja Ishida ovat 

hakukelpoisia digitaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan ja että heidän 
opintonsa vastaavat tasoltaan alempaa korkeakoulututkintoa. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

22. AVOIMEN YLIOPISTON TOIMEENPANOSUUNNITELMA  
 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pyytää lupaa järjestää valvottu maturiteettikoe 
kirjoittamisessa, kirjallisuudessa, suomen kielessä ja musiikkiterapiassa. Näissä 
oppiaineissa tiedekunta on myöntänyt avoimelle luvan järjestää aineopinnot pääaineen 
opetussuunnitelman mukaisesti. Maturiteetin suorittaminen avoimessa ei anna 
opiskelijalle tutkinto-oikeutta, vaikka hänellä olisi kaikki kandidaattiin vaaditut opinnot 
valmiina, vaan sitä on haettava tiedekunnalta erikseen.  
 
Kyseisten oppiaineiden pääedustajat puoltavat esitystä.   
 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen.   
 

  PÄÄTÖS: Suoritetun äänestyksen perusteella äänin yhdeksän (9) – kuusi (6) esittelijän 
esitystä ei hyväksytty. 

 
 

23. OIKAISUPYYNTÖ PRO GRADU -TUTKIELMASTA (Päivärinta) 
 
Opintosuoritusjohtosäännön 21 §:n mukaisen oikaisupyynnön on määräaikaan mennessä 
tehnyt kirjallisuuden opiskelija Hannele Päivärinta. 
 
Oikaisupyyntö, lausunto pro gradusta sekä professori Mikko Keskisen vastine ovat 
oheisena (liite nro 13).  
 

 PÄÄTÖS: Päätettiin, ettei oikaisupyyntö anna aihetta muuttaa tarkastajien tekemään 
arviointia. 
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24. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Mäkilä) 
 

Professori Heikki Luostarinen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Pekka Visuri 
(Ulkopoliittinen instituutti) esittävät, että FM Kimmo Mäkilän journalistiikan 
lisensiaatintutkimus Ydinaseiden diskurssit ja niiden muutokset Helsingin Sanomissa ja 
New Yorkin Timesissa 1945 - 1998 hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Jaana Hujanen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Mäkilälle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15). 
 
Professori Jaana Hujanen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
25. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Mäkilä, Virkkunen) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  Kimmo Juhani Mäkilä 
  pääaine: journalistiikka 
   hyvä 
 
  Henna Virkkunen 
  pääaine: journalistiikka 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
26. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Koskimäki) 
 

FL Jouni Koskimäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Happiness is… a Good Transcription. 
Reconsidering the Beatles Sheet Music Publications. Tiedekunta määräsi 13.12.2005 
ennakkotarkastajiksi dosentti Hannu Sahan (Tampereen yliopisto) ja professori Walter 
Everettin (Michiganin yliopisto, USA). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Koskimäelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 16 ja 17). 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 

27. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Iskanius, Kallinen, Sivonen, Valtonen) 
 
  FM Sanna Iskaniuksen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Venäjänkielisten 

maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti hyväksyminen. FM Iskanius puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 21.4.2006. Vastaväittäjinä toimivat professori Kaija Heikkinen 
(Joensuun yliopisto) ja professori Mart Rannut (Tallinnan yliopisto, Viro). 
Vastaväittäjien lausunto on lähetetty FM Iskaniukselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 18). 
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  Tilaisuuden kustos, professori Minna-Riitta Luukka toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjät kävivät läpi 
työn teoreettista viitekehystä, metodisia ratkaisuja ja tuloksia sekä niiden 
yhteiskunnallista merkitystä. Väittelijä vastasi erittäin asiantuntevasti hänelle esitettyihin 
kysymyksiin. Kaiken kaikkiaan käyty keskustelu osoitti, että väittelijä hallitsee 
erinomaisesti oman tutkimusalueensa. 

 
  Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
  FM Kari Kallisen musiikkitieteen väitöskirjan Towards a Comprehensive Theory of 

Musical Emotions: A Multidimensional Research Approach and Some Empirical 
Findings hyväksyminen. FM Kallinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 12.4.2006. 
Vastaväittäjänä toimi professori Marcel Zentner (Geneven yliopisto, Sveitsi). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Kalliselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Petri Toiviainen toteaa lausunnossaan, että tilaisuus sujui 

vanhojen akateemisten perinteiden mukaisesti. Väittelijä puolusti työtään ansiokkaasti ja  
  tutkimusalueensa asiantuntemusta osoittaen. 
 
  Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirjan hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
  FL Pauli Sivosen yleisen historian väitöskirjan Being a Roman Magistrate. Office-

holding and Roman Identity in Late Antique Gaul hyväksyminen. FL Sivonen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 1.4.2006. Vastaväittäjänä toimi dosentti Antti Arjava 
(Helsingin yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Sivoselle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 20). 

   
  Tilaisuuden kustos, professori Seppo Zetterberg toteaa lausunnossaan, että respondentin 

ja opponentin vuoropuhelu sujui vakiintuneita akateemisia traditioita noudattaen 
asiallisessa ja älyllisessä hengessä.  

 
  Professori Seppo Zetterberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  Esiupseeri Hannu Valtosen museologian väitöskirjan Tavallisesta kuriositeetiksi. 

Kahden Keski-Suomen ilmailumuseon Messerschmitt Bf-109 lentokoneen museoarvo 
(artikkeliväitös) hyväksyminen. Esiupseeri Valtonen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
24.3.2006. Vastaväittäjinä toimivat dosentti Juhani Kostet (Turun yliopisto) ja 
professori Pasi Kesseli (Maanpuolustuskorkeakoulu). Vastaväittäjien lausunto on 
lähetetty esiupseeri Valtoselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liite nro 21). 

   
  Tilaisuuden kustos, professori Janne Vilkuna toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Väittelijän tavanomaista 
perusteellisemman lectio praecursorian jälkeen vastaväittäjät kävivät läpi työn 
teoreettista viitekehystä, käsitteistöä, metodisia ratkaisuja ja tuloksia. Käyty keskustelu 
osoitti, että väittelijä hallitsee hyvin oman tutkimusalueensa. 
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  Professori Janne Vilkuna esittää, että väitöskirjan hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyväksytty. 

   
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
28. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Kallinen, Sivonen) 
 
  FM (väit.) Kari Kallinen ja FL (väit.) Pauli Sivonen ovat anoneet, että heille 

myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
 
 
Jyväskylässä 3. toukokuuta 2006 
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