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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 8.6.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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  

 
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 22.3.2005 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 

 
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).  
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 6/2.5.2006 liitteenä nro 3. 

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

Kokouksessaan 2.5.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 23.5.2006 klo 12.15 
alkaen luentosalissa C 3 ja kutsui hakijat Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen 
pitämään opetusnäytettä. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 23.5.2006 hakijoiden Haataja, Lenk, 
Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 

 Dr. Phil. Kim Haataja   hyvä  
 Dr. Phil. Hartmut Lenk  hyvä  
 FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä  hyvä 
 FT Sabine Ylönen   hyvä 
 

Hakijoilla Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen voidaan katsoa olevan professorin virkaan 
vaadittava tieteellinen pätevyys ja hakijoilla Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen 
riittävä opetustaito. Suomalaiset hakijat Haataja ja Pakkanen-Kilpiä täyttävät myös 
edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. Hakijat Lenk ja Ylönen 
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 1. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.  

 
  ESITYS:  1. Todettaneen, että hakijoilla Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen on 

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

muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja 
Ylönen kelpoisiksi virkaan. 

    3. Asetettaneen saksan kielen professorin virkaan ensimmäiselle sijalle FT 
Kirsi Pakkanen-Kilpiä, toiselle ehdokassijalle Dr. Phil. Hartmut Lenk ja 
kolmannelle ehdokassijalle FT Sabine Ylönen. 

    4.  Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että saksan kielen professorin 
virkaan (vakanssinro 11212) nimitettäisiin FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä 
1.9.2006 alkaen. 
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    5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 13.7.2006. 

 
 PÄÄTÖS: Asia jätettiin esittelijän pyynnöstä pöydälle. 
 
      
4. 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 esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi 1.8.2006 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto 
hyväksyi kokouksessaan 2.5.2006 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttösuunnitelman, minkä jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 Historian yliassistentin virkaa hakivat 5.6.2006 päättyneen määräajan kuluessa:  
 
 FT Tapani Hietaniemi 
 FM Markku Hokkanen 
 FT Pasi Ihalainen 
 Dr. Phil. Hannele Klemettilä 
 FL, M.A. Satu Matikainen 
 FT Heikki Roiko-Jokela 
 FL Timo Särkkä 
 

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. 

 



 5

FT Ihalainen on 15.5.2006 päivätyllä sähköpostiviestillä hakenut vapautusta yleisen 
historian yliassistentin virkaa varten pidettävästä opetusnäytteestä hänen 9.10.2002 
vastaavaa virkaa varten pitämänsä opetusnäytteen perusteella. Hänen opetusnäytteensä 
hyväksyttiin arvolauseella erinomainen. Lisäksi FT Ihalaisen pitämä opetusnäyte 
dosentuurihaun yhteydessä hyväksyttiin 15.5.2002 arvolauseella erinomainen.  
 
Dekaanin päätöksellä 7.6.2006 FT Ihalainen vapautettiin opetusnäytteen pitämisestä. 

 
 Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 8.6.2006. Seuraavat hakijat ilmoittautuivat 
antamaan opetusnäytteen: Hietaniemi, Hokkanen, Matikainen, Roiko-Jokela ja Särkkä. 
Dr. Phil. Hannele Klemettilä ilmoitti, ettei pääse pitämään opetusnäytettä. 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on oheisena (liite nro 2). 
 
Laitoksen johtaja Petri Karosen esitys ja yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä 
nro 3. 

 
 ESITYS: 1.  Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
2. Todettaneen, että kaikki muut hakijat, paitsi FM Hokkanen täyttävät 
viran muodolliset kelpoisuusehdot.  
3. Nimitettäneen FT Pasi Ihalainen historian yliassistentin virkaan 
1.8.2006 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
  
5. YLEISEN HISTORIAN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 (vakanssinro 00078) 

 
 Vireille 17.1.2006 

 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen on esittänyt humanistiselle 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi yleisen historian professorin A28 
määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.9.2006–31.7.2009.  Määräaikaisuuden perusteena 
on sijaisuus (Sihvola).  

 
 Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian laitokselle. 
 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.1.2006 virkasuhteen täyttämistä varten 
laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen 
haettavaksi. 

 
Yleisen historian professorin virkasuhdetta hakivat 17.2.2006 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

 
 PhD Anssi Halmesvirta  
 FT Pasi Ihalainen 
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 FT Anu Korhosen hakemus saapui määräajan jälkeen. 
 

Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 28.2.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Jukka Korpelan (Joensuun yliopisto) ja professori Christian Krötzlin 
(Tampereen yliopisto). 

 
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 4. 
 
   Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
     

PhD Halmesvirta ja FT Ihalainen ovat antaneet opetusnäytteet 9.10.2002 yleisen 
historian yliassistentin viran täyttöä varten. Molempien hakijoiden opetusnäytteet 
hyväksyttiin arvolauseella erinomainen. Lisäksi FT Ihalaisen antama opetusnäyte 
dosentuurihaun yhteydessä hyväksyttiin 15.5.2002 arvolauseella erinomainen.  

 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 5. 
 

 Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 
 ESITYS:  1.  Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
  2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 

muiden ansioiden perusteella todettaneen Ph.D. Halmesvirta ja FT 
Ihalainen kelpoisiksi yleisen historian määräaikaiseen virkasuhteeseen. 

   3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Pasi Ihalainen 
nimitettäisiin yleisen historian professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.9.2006–31.7.2009.    

  
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Esityksen mukainen. 
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  3. Esityksen mukainen.  
 
 
6. ENGLANNIN KIELEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 
  Vireille 13.6.2006 

 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
englannin kielen professorin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2007–31.12.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. 

   
Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma (liite nro 6), joka 
sisältää yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion. 

 
  ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 6 mukainen englannin kielen professorin 

määräaikaisen virkasuhteen virantäyttösuunnitelma. 
   2.  Esitettäneen hallintovirastolle, että virkasuhde julistetaan 

virantäyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen välittömästi haettavaksi. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. 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 
PhD Åsa Palviainen 
FL Pirjo Pollari 
FL Olli-Pekka Salo 
 

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 
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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. 

 
Virkasuhteen opetusnäytetilaisuus järjestettiin 18.5.2006. Laitoksen esityksen 
perusteella opetusnäytettä kutsuttiin pitämään Lahtinen, Palviainen, Pollari ja Salo. 
 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet seuraavin arvolausein: 
FT Sinikka Lahtinen  hyvä 
PhD Åsa Palviainen  hyvä 
FL Pirjo Pollari  hyvä 
FL Olli-Pekka Salo  hyvä 

 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on oheisena (liite nro 7). 
 
Laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat 
liitteenä nro 8.  

 
 ESITYS: 1.  Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
2.  Todettaneen, että kaikki muut hakijat, paitsi FM Miettinen täyttävät 
viran muodolliset kelpoisuusehdot. 
3.  Nimitettäneen PhD Åsa Palviainen kielenopetuksen yliassistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2008. 

   
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
8. 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 esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2006 
alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.5.2006 
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, minkä jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 
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 Kirjallisuuden yliassistentin virkaa hakivat 5.6.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 FT Olli Mäkinen 
 FL Risto Niemi-Pynttäri  
 

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. 

 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 8.6.2006. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on 
oheisena (liite nro 9). 

 
Laitoksen johtaja Hanna Pirisen esitys ja yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä 
nro 10.  

  
 ESITYS: 1.  Arvosteltaneen hakijoiden Mäkinen ja Niemi-Pynttäri opetusnäytteet 

lautakunnan esityksen mukaisesti. 
2. Todettaneen, että molemmat hakijat täyttävät viran muodolliset 
kelpoisuusehdot.  
3. Nimitettäneen FL Risto Niemi-Pynttäri kirjallisuuden yliassistentin 
virkaan 1.8.2006 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. 

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

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esitti humanistiselle 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi taidehistorian assistentin viran (A20) 1.8.2006 
alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen 
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tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Tiedekuntaneuvosto 
hyväksyi kokouksessaan 2.5.2006 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttösuunnitelman, minkä jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 

  Taidehistorian assistentin virkaa hakivat 5.6.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
  FL Auli Jämsänen 
  FM Tiina Koivulahti 
  FM Satu Kähkönen 
  FM Teija Luukkanen-Hirvikoski 
  FM Tuula Nevalainen 
  FM Elina Sopo 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 6 §:n 
mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.  
 
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. 
 

Laitoksen johtaja Hanna Pirisen esitys sekä hakijoiden ansioiden vertailu ovat liitteenä 
nro 11. 

 
 ESITYS: 1.  Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset 

kelpoisuusehdot.  
2. Nimitettäneen FM Tiina Koivulahti taidehistorian assistentin virkaan 
1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 

  
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
 
 
10. FT JARI PAKKASEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 28.2.2006 

 
FT Jari Pakkanen on jättänyt 14.2.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin taidehistorian, erityisesti poikkitieteellisen antiikintutkimuksen dosentiksi 
humanistiseen tiedekuntaan.  

 
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin 
korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
  
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 28.2.2006 taidehistorian, erityisesti 
poikkitieteellisen antiikintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Erik Østbyn (Bergenin yliopisto) ja 
valtionarkeologi Henrik Liliuksen antamaan lausuntonsa FT Pakkasen tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Pakkasen tieteellisesti päteväksi taidehistorian, 
erityisesti poikkitieteellisen antiikintutkimuksen dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston 
asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 23.5.2006 FT Pakkasen 
tieteellisesti päteväksi taidehistorian, erityisesti poikkitieteellisen antiikintutkimuksen 
dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin keskiviikkona 24.5.2006. FT Jari Pakkasen 
opetusnäytteen aihe oli Poikkitieteellisyys ja antiikin rakennetun ympäristön tutkimus: 
Erekhtheion ja Athene Poliaan temppeli. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että 
FT Pakkasen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro 12). 
  

 ESITYS: 1.  Hyväksyttäneen opetusnäyte lautakunnan esityksen mukaisesti. 
2.  Todettaneen, että FT Jari Pakkasella 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 Jari Pakkanen taidehistorian, erityisesti 
poikkitieteellisen antiikintutkimuksen dosentiksi 1.7.2006 alkaen. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen.  
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11. 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. 
 
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 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. 
 
Molemmat asiantuntijat katsovat FT Kotkavaaran tieteellisesti päteväksi taidehistorian, 
erityisesti idän kirkon kuvataiteen ja sen tutkimushistorian dosentuuriin. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 2.5.2006 FT 
Kotkavaaran tieteellisesti päteväksi taidehistorian, erityisesti idän kirkon kuvataiteen ja 
sen tutkimushistorian dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin perjantaina 9.6.2006. FT Kari Kotkavaaran 
opetusnäytteen aihe oli Miten kävi tsasounien karjalaisuuden? Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Kotkavaaran opetusnäyte hyväksyttäisiin 
arvolauseella erinomainen (liite nro 13). 
 
 
  
ESITYS:  1.  Hyväksyttäneen opetusnäyte lautakunnan esityksen mukaisesti. 

2. Todettaneen, että FT Kari Kotkavaaralla on asetuksen (115/98) 8 §:n 
edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava 
kielitaito ja että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 
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3. Nimitettäneen FT Kari Kotkavaara taidehistorian, erityisesti idän 
kirkon kuvataiteen ja sen tutkimushistorian dosentiksi 1.7.2006 alkaen. 
 

 PÄÄTÖS:  1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen.  
 
 
12. FT ANJA KERVANTO NEVANLINNAN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 14.3.2006 

 
FT Anja Kervanto Nevanlinna on jättänyt 5.2.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin taidehistorian, erityisesti teorian ja metodologian 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 14.3.2006 taidehistorian, erityisesti teorian ja 
metodologian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi 
asiantuntijoiksi professori Ville Lukkarisen (Tampereen yliopisto) ja professori Mart 
Kalmin (Viron Taideakatemia) antamaan lausuntonsa FT Kervanto Nevanlinnan 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 14). Molemmat 
asiantuntijat katsovat FT Anja Kervanto Nevanlinnan tieteellisesti päteväksi 
taidehistorian, erityisesti teorian ja metodologian dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin maanantaina 12.6.2006. FT Anja Kervanto 
Nevanlinnan opetusnäytteen aihe oli Arkkitehtuurihistorian teorioista tutkimuksen 
käytäntöihin. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että FT Kervanto Nevanlinnan 
opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro 15). 
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 ESITYS: 1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. (ei esittelyä) 
  2. Hyväksyttäneen opetusnäyte lautakunnan esityksen mukaisesti. 

3. Todettaneen, että FT Anja Kervanto Nevanlinnalla 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 Anja Kervanto Nevanlinna taidehistorian, erityisesti 
teorian ja metodologian dosentiksi 1.7.2006 alkaen. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Luukka, 

Muittari, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Karonen, Vesterinen ja Valo katsoivat 
FT Kervanto Nevanlinnan tieteellisesti päteväksi. 

  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
 
 
13. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (suomen kielen professorin määräaikainen virkasuhde) 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että FT Liisa Tainio nimitettäisiin suomen kielen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen laajennushanke. 
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 16. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 
 

14. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (musiikkitieteen professorin virka) 
 

Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää,  
että FT Matti Vainio nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Sävelletty suomalaisuus. Suomalaisuusaihe musiikissa ja musiikkiaiheisissa 
kirjoituksissa. 
että FT Matti Vainiolle myönnettäisiin virkavapaus musiikkitieteen professorin virasta 
(vakanssinro 10821) ko. ajaksi. 
että FT Tuomas Eerola nimitettäisiin musiikkitieteen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/Vainio. 
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 17. 
 
Professori Petri Toiviaisen ja professori Carol L. Krumhanslin lausunnot ovat liitteenä 
nro 18. 
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ESITYS: Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
15. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (museologian professorin virka)  
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 
että FT Janne Vilkuna nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Suomen museolaitoksen organisoituminen 1947–2005 -projekti.  
että FT Janne Vilkunalle myönnettäisiin virkavapaus museologian professorin 
(vakanssinro 11211) virasta ko. ajaksi. 
että FT Solveig Sjöberg-Pietarinen nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.5.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/Vilkuna. 
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 19. 

 
ESITYS: Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
16. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että FL Minna Suni nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2006–30.6.2007. Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin päätöksellä 
myönnetty apuraha. 
  

  Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 
että Fil. yo Hannes Juutilainen nimitettäisiin mikrotukihenkilön määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen 
tiedekunnan palvelukeskus. (Humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan 
ATK-tuen uudelleen järjestely).  
että PhD Olivier Lartillot nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 16.6.2006–30.11.2007. Määräaikaisuuden perusteena on EU:n 6. puiteohjelman 
projekti Braintuning. 
että PhD Geoffrey Luck nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.7.2006–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
määräaikainen projekti/Musiikki, liike, ele. 
että FM Juha Ruuska nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.9.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Eerola. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 20. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 
että FM Eeva-Kaisa Haverinen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2006–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Kultti, yhteisö, identiteetti.  
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  Hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, 
että FM Juha Teppo nimitettäisiin amanuenssin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran 
hoito/palvelukeskus. 

 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
17. LUKUVUODEN 2006–2007 TYÖSUUNNITELMAT (musiikin laitos) 
 

Osa musiikin laitoksen työsuunnitelmista lukuvuodeksi 2006–2007 jäi hyväksymättä 
edellisessä kokouksessa. Musiikin laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan käsitellyt 
kyseiset työsuunnitelmat ja esittää ne tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi.  
 
Työsuunnitelmat ovat liitteenä nro 21. 
  
ESITYS: Hyväksyttäneen musiikin laitoksen lukuvuoden 2006–2007 

työsuunnitelmat. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
18. TIEDEKUNNAN TUTKIMUSSTRATEGIA 

 
Schildt-instituutin johtoryhmässä on valmisteltu tiedekunnan tutkimusstrategiaa, joka on 
tarkoitus liittää seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan syyskuussa 2006. 
Strategiasuunnitelman pohjana ovat laitoksilta pyydetyt suunnitelmat. 
 
Luonnos tutkimusstrategian perusteista on liitteenä nro 22.  
 
ESITYS: Keskusteltaneen. 
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin 
 
 

19. KIRJALLISUUDEN (SANATAITEEN) OPETUSSUUNNITELMA 
 

Oriveden opiston KVS-Instituutti pyytää opetuslupaa ja esittää hyväksyttäväksi 
kirjallisuuden sanataiteen linjan perus- ja aineopintojen opetussuunnitelman 
lukuvuodeksi 2006–2007 (liite nro 23). Sanataiteen linja muodostuu pääosin 
tiedekuntaneuvoston jo hyväksymästä kirjallisuuden ja kirjoittamisen 
opetussuunnitelmasta, joiden opetusluvan tiedekunta on myöntänyt Oriveden opistolle 
Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman yhteydessä. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos puoltaa hakemusta. 
 
ESITYS:     Myönnettäneen opetuslupa ja hyväksyttäneen opetussuunnitelma liitteen 

mukaisesti. 
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PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

20. OIKAISUPYYNTÖ ULKOMAALAISHAUSSA (yhteisöviestintä) 
 

Tutkinto-oikeutta yhteisöviestintään on hakenut tammikuun haussa Balogun Oluwatosin 
Habeeb (Nigeria). Hakemusta ei hyväksytty (varadekaanin päätös 27.3.2006). Hakija 
pyytää oikaisua päätökseen (liite nro 24). 
 
Kielteisen päätöksen perusteluna on se, että yhteisöviestinnässä ei ole kandidaattitasolla 
tarjolla englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa B. O. Habeebin kaltaisille hakijoille, joilla ei 
ole lainkaan suomen kielen taitoa. Hänellä ei myöskään ole kansainvälisesti tunnustettua 
todistusta englannin kielen taidosta (esim. TOEFL). JY:n ulkomaalaishaun ohjeissa ja 
oppaissa nämä kielitaitovaatimukset on selkeästi ilmaistu. 
 
Hakuasiakirjat ovat nähtävänä esittelijällä. 
 
ESITYS:  Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen yhteydessä hakijalle ilmoitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
21. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Kokkonen) 
 

PsT Kaija Matinheikki-Kokko ja FT Emma Kostiainen esittävät, että FM Lotta Kokkosen 
puheviestinnän lisensiaatintutkimus Pakolaisten interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet 
vieraassa maassa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
akatemiatutkija Maili Pörhölä. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Kokkoselle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 25).  
 
Professori Maarit Valo esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  

 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
 
22. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Hänninen, Paimela) 
 

FL Kirsi Hänninen on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus 
innovatiivisena viestintänä, sosiokulttuurisena jatkumona ja säätelymekanismina. 
Tiedekunta määräsi 7.2.2006 ennakkotarkastajiksi professori Janne Vilkunan ja FT 
Marja-Liisa Rönkön (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Hänniselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 26 ja 27). 
 
FL Hanna Paimela on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Vastakohtien IKEA. Ikean arvot ja mentaliteetti muuttuvassa 
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ajassa ja ympäristössä. Tiedekunta määräsi 7.2.2006 ennakkotarkastajiksi dosentti Harri 
Kalhan (Helsingin yliopisto) ja professori Kimmo Jokisen. Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FL Paimelalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
28 ja 29). 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 

23. VÄITÖSTILAISUUS (Hänninen, Matikainen) 
 
FL Kirsi Hänninen on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Visiosta toimintaan. Museoiden ympäristökasvatus 
innovatiivisena viestintänä, sosiokulttuurisena jatkumona ja säätelymekanismina. 
Väittelylupa myönnettäneen 13.6.2006. Väitöstilaisuus pidetään 9.9.2006 klo 12 
Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjinä toimivat dosentti Helena Ruotsala 
(Turun yliopisto) ja dosentti Solveig Sjöberg-Pietarinen (Turun maakuntamuseo). 
Kustoksena toimii professori Pirjo Korkiakangas.   
 
FL Satu Matikainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Great Britain, British Jews and International 
Protection of Romanian Jews, 1900 – 1914. A Study of Jewish Diplomacy and Minority 
Rights. Väittelylupa myönnettiin 20.9.2005. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 
18.8.2006 klo 12 salissa H 320. Vastaväittäjänä toimii dosentti Eero Kuparinen (Turun 
yliopisto) ja kustoksena professori Seppo Zetterberg. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
24. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Kokkonen) 

 
Tutkintoa on anonut: 
 
Lotta Onerva Kokkonen 
pääaine: puheviestintä 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 

 
25. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Iskanius) 

 
FM (väit.) Sanna Maaria Iskanius on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian 
tohtorin tutkinto. 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 14. päivänä kesäkuuta 2006 
 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, suunnittelija   Riikka Ullakonoja 
 


