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TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous: Tiistaina 3.10.2006 klo 12.15  
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Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj. 2, 4 - 18 2, 4 - 18  
Varadekaani Heikki Hanka, pj. asioissa 1 ja 3 1 - 18 1 - 18  
Varadekaani Minna-Riitta Luukka 1 - 18 1 - 18  
Professori Veikko Muittari  1 - 18 1 - 18  
Professori Arja Piirainen-Marsh 1 - 18 1 - 18  
Professori Jaakko Erkkilä 1 - 18 1 - 18  
Professori Petri Karonen 1 - 18 1 - 18 
Professori Liisa Salo-Lee  1 - 18 1 - 18 
Professori Jari Ojala Lehtori Leena Mikkola 1 - 18 1 - 16  
Lehtori Erja Kosonen  1 - 18 1 - 18  
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1 - 18 1 - 18  
Lehtori Bertold Fuchs 1 - 18 1 - 18  
Tutkija Ari Huhta  1 - 18 1 - 16 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi 1 - 18 1 - 14  
Opiskelija Suvi Linjamaa  2, 4 - 18 2, 4 - 14 
Opiskelija Jaana Marin 1 - 18 1 - 14  
Opiskelija Toni Peltonen     -    -  
Opiskelija Tuure Puurunen    -    - 
    
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–10) 
  opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 11–18)    
Pöytäkirjanpitäjät:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1202 (asiat 1–10)  
   osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, 1200 (asiat 11–18) 
  
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 28.9.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin/varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. YHTEISÖVIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA 

 (vakanssinro 10123) 
 
 Vireille 8.2.2005. 

 
Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 31.12.1996 apulaisprofessorin 
virka, jonka ala on yhteisöviestintä.  Virka on sijoitettu viestintätieteiden laitokselle. 
Virka muutettiin yliopiston hallituksen päätöksellä 20.5.1998 professorin viraksi 
1.8.1998 lähtien. Virkaan nimitettiin 1.8.2001 lukien VTT Elisa Juholin-Laitinen. Hän 
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irtisanoutui virasta 1.8.2004 alkaen. Viran alaa ei ole täsmennetty. Virka on muutettu 
rehtorin 13.4.2005 tekemällä päätöksellä palkkausluokkaan A28 kuuluvaksi professorin 
viraksi.  

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 yhteisöviestinnän professorin 
viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Yhteisöviestinnän professorin virkaa hakivat 18.7.2005 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
PhD Jochen Hoffmann 
FT Pertti Hurme 
VTT Nando Malmelin 
TkT Saku Mantere 
FT Kaja Tampere 
PhD Marita Vos 

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 20.9.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori James Grunigin (University of Maryland), professori Claudia Mastin 
(Universität Hohenheim, Stuttgart) sekä professori Leif Åbergin (Helsingin yliopisto). 
Professori Claudia Mastin luovuttua asiantuntijatehtävästä, hänen tilalleen valittiin 
professori Inger Jensen (Roskilde universitet), joka suostui ottamaan tehtävän vastaan.  
 
Asiantuntijoiden, professori Grunigin ja professori Åbergin toimittamat lausunnot 
jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille esittelylistan 10/12.9.2006 liitteenä nro 1.  

 Professori Jensenin lausunto on liitteenä nro 1.  
 

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

Kokouksessaan 12.9.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 3.10.2006 klo 12.15 
alkaen luentosalissa A 103. 
 
Varadekaani on 26.9.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt seuraavien hakijoiden 
opetusnäytteiden aiheet: 
 
FT Pertti Hurme Viestintäteknologia organisaatiossa ja työyhteisössä 
PhD Marita Vos Monitoring public perception of organisations 

 
 ESITYS:  1.  Todettaneen professori Jensenin lausunto. 
    2.  Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Hurme ja Vos opetusnäytteet.  
  
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti: 
    FT Pertti Hurme hyvä  
    PhD Marita Vos erinomainen 
   3.  Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Maarit Valo ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 



 3

4. NYKYKULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13388) 
 
 Vireille 23.5.2006 
 
 Rehtori on 8.5.2000 tekemällään päätöksellä perustanut A28 palkkausluokkaan kuuluvan 

professorin viran, jonka ala on nykykulttuuri. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Viran 
edellinen haltija oli VTT Katarina Eskola, joka irtisanoutui virasta 1.2.2005 lähtien.  

 
 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 

julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2006 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 30.6.2006 päivätyllä 
kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 Nykykulttuurin professorin virkaa hakivat 20.9.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 FT Minna Eväsoja 
 FT Yrjö Heinonen 
 FT Anu Koivunen 
 FT Urpo Kovala 
 FT Joel Kuortti 
 FT Janne Kurki 
 FT Antti-Ville Kärjä 
 FT Susanna Paasonen 
 FT John Richardson 
 FT Terhi Utriainen 
 FT Erkki Vainikkala 
 FT Jarmo Valkola 
 

Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
 
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 §:ssä 
säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön 
myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään 
tarkemmin asetuksella. 
 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 12 §:n mukaan ehdollepanoviranomainen valitsee 
asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, 
viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista 
seikoista. 
  
13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen 
lausunnon. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto. Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä 
syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi. 
   
14 §:n mukaan asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja 
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muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 

  
 ESITYS: 1.  Todettaneen viran hakijat. 

  2.  Keskusteltaneen asiantuntijoiden valinnasta. 
  
 PÄÄTÖS: 1.  Todettiin. 
  2. Keskusteltiin. 
 
 
5. ANTIIKIN TUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13704) 
 

Vireille 12.9.2006 
 
Yliopiston rehtori on 26.9.2006 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2007 lukien 
opetus- ja tutkimushenkilökunnan arviointijärjestelmän vaativuustasoon 8 kuuluvan 
professorin viran, jonka ala on antiikin tutkimus. Virka on yliopiston yhteinen ja se 
sijoitetaan humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokselle. Tarkoituksena 
on täyttää professuuri määräaikaisena ajaksi 1.8.2007–31.7.2012 ja kutsumismenettelyä 
käyttäen. Määräaikaisuuden perusteena on antiikin tutkimuksen kehittämishanke. 

 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttölain (856/91) 5 §:n edellyttämä 
virantäyttöseloste on ollut tiedekuntaneuvoston esittelylistan 10/12.9.2006 liitteenä nro 
2. Rehtori on 3.10.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen 
tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 

 
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto esitti kokouksessaan 12.9.2006, että 
virkaan kutsuttaisiin teol. tri Taneli Kukkonen 1.8.2007–31.7.2012 väliseksi 
määräajaksi. 
 
Teol. tri Kukkonen on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen. 
 

Virantäyttölain (856/91 ja 648/97) 10 §:n mukaan professorin virka voidaan täyttää 
kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan 
kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan 
nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. 
 
Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä lausunnot 
asiantuntijoilta sen mukaan kuin 8 §:ssä säädetään. 

   
Virantäyttöasetuksen 18 §:n mukaan sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja 
kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, 
ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä 
ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen 
virkaan. 
 
Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta 
kuukautta pitempi. Asiantuntijoiden osalta on muutoin voimassa, mitä 13 §:n 1 
momentissa ja 14 §:ssä säädetään. 
 
Virantäyttöasetuksen 19 §:n mukaisesti asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepano-
viranomainen päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. 
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 ESITYS: Valittaneen asiantuntijoiksi professori Jaakko Hämeen-Anttila (Helsingin 
yliopiston humanistinen tiedekunta) ja professori Reijo Työrinoja 
(Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta) antamaan lausuntonsa 
kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan.  

 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
    
6. VIITTOMAKIELEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
   

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs on esittänyt, että FT Ritva Takkinen 
nimitettäisiin viittomakielen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.2007–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama 
viittomakielen opettajankoulutus ja maisteriohjelma. 
 
Viittomakielen professorin tehtäviin kuuluu viittomakielen yliopisto-opetuksen ja 
tutkimuksen suunnittelu ja toteutus. Virkasuhteeseen nimitettävän edellytetään 
kehittävän kielten laitoksella viittomakielen opetusta, tutkimusta ja tutkijankoulutusta. 
Opetus- ja tutkimusalue painottuu viittomakielen omaksumiseen ja kielen kehityksen 
arviointiin. Se liittyy Jyväskylän yliopiston kielen oppimisen ja opetuksen tutkimuksen 
vahvuusalueeseen.  
 
Virkasuhde on määräaikainen ja kyseessä on uusi oppiaine ja sen kehittäminen. Siksi on 
tärkeää, että virkasuhteeseen nimitettävä tuntee suomalaisen yliopistomaailman. Tehtävä 
edellyttää yhteistyötä kielten laitoksen oppiaineiden, opettajankoulutuslaitoksen ja 
soveltavan kielentutkimuksen keskuksen välillä. Lisäksi virkasuhteeseen nimitettävällä 
odotetaan olevan hyvät yhteistyösuhteet viittomakieliseen yhteisöön. Myös 
kansainvälisen yhteistyön luominen ja ylläpitäminen on välttämätöntä alan kehittämisen 
kannalta.  
 

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. 
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Virkasuhde oli haettavana vuonna 2004. Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 
17.11.2004 FT Ritva Takkisen professorin virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–31.12.2006. 
Hänen opetusnäytteensä arvioitiin arvolauseella hyvin hyvä. 
 
Asiantuntijoiden yhteislausunto on liitteenä nro 2. 
 

  Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 3. 
 

FT Ritva Takkisen nimikirjanote ja curriculum vitae ovat nähtävänä tiedekunnan 
kansliassa. 
 
ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Ritva Takkinen nimitettäisiin 

viittomakielen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–
31.12.2009 ja että hänelle myönnettäisiin virkavapaus kielten laitoksen 
viittomakielen lehtorin virasta.  

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
7. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs on esittänyt, että FT Katja Mäntylä nimitettäisiin 
lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on englannin kieli, ajaksi 1.1.2007–
31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden kielten aineenopettajan-
koulutuksen laajennusohjelma vuosille 2007–2009. 
 
Virkasuhteen tehtävät ovat opetus ja opetuksen suunnittelu englannin kielen 
oppiaineessa ja kielten laitoksen yhteisessä opetuksessa. Tämän lisäksi lehtori ohjaa 
vieraiden kielten opettajien pätevöittämiskoulutuksessa olevien opinnäytetöitä. Lehtorin 
tehtäviin kuuluu myös itsenäinen tutkimustyö ja osallistuminen tutkimuksen 
suunnitteluun sekä omassa oppiaineessa että koko kielten laitoksessa. 
 

 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(309/93) 3 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:   

 1) edistää alansa opetusta; 2) ohjata opiskelijoiden opintoja; 3) toimittaa hänelle kuuluvat 
kuulustelut; 4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista; 5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut 
hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät; 6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa 
määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen. 

   
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/93, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan erityisinä 
kelpoisuusvaatimuksina soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai 
soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 

  
 Lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan ottaa 

tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut 1 ja 2 
momentissa tarkoitettua tutkintoa. 

 
Asetuksen 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan yliopistojen 
opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää 
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ruotsin kieltä. Asetuksen (463/98) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen 
kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei 
ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa. 
 

Virkasuhde oli haettavana vuonna 2005. Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 
15.6.2005 FT Katja Mäntylän englannin kielen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2005–31.12.2006. 

 
  Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 4. 
 

FT Katja Mäntylän nimikirjanote ja curriculum vitae ovat nähtävänä tiedekunnan 
kansliassa. 

 
ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Katja Mäntylä nimitettäisiin 

englannin kielen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–
31.12.2009 ja että hänelle myönnettäisiin virkavapaus soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksen tutkijan virasta. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 

8. KIELTEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE  
 

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs on esittänyt, että FL Jaana Toomar nimitettäisiin 
lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on kielet, ajaksi 1.1.2007–
31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden kielten aineenopettajan-
koulutuksen laajennusohjelma vuosille 2007–2009. 

 
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/93) 3 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:   
 1) edistää alansa opetusta; 2) ohjata opiskelijoiden opintoja; 3) toimittaa hänelle kuuluvat 

kuulustelut; 4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista; 5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut 
hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät; 6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa 
määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen. 

   
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/93, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan erityisinä 
kelpoisuusvaatimuksina soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai 
soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 

  
 Lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan ottaa 

tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut 1 ja 2 
momentissa tarkoitettua tutkintoa. 

 
Asetuksen 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan yliopistojen 
opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä. Asetuksen (463/98) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen 
kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei 
ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa. 
 

Virkasuhde oli haettavana vuonna 2003. Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 
14.1.2004 FL Jaana Toomarin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.2005–
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31.12.2005 ja uudestaan kokouksessaan 16.11.2005 lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2006. 

 
  Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 5. 
 

FL Jaana Toomarin nimikirjanote ja curriculum vitae ovat nähtävänä tiedekunnan 
kansliassa. 

 
ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FL Jaana Toomar nimitettäisiin 

lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on kielet, ajaksi 
1.1.2007–31.12.2009. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
9. NYKYKULTTUURIN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 13658) 
 
  Vireille 29.8.2006 
 

Rehtori on 10.12.2004 tekemällään päätöksellä perustanut 1.1.2005 alkaen 
nykykulttuurin yliassistentin viran (A22). Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen kuuluvaan 
nykykulttuurin tutkimuskeskukseen ja nykykulttuurin tutkimuksen oppiaineeseen. 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi 1.1.2007 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto 
hyväksyi kokouksessaan 29.8.2006 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 

  Nykykulttuurin yliassistentin virkaa hakivat 2.10.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
  FM Anna Helle 
  TaM Anne Keskitalo 
  FT Urpo Kovala 
  FT Antti-Ville Kärjä 
  FT Jaana Parviainen 
  YTT Kirsi Pohjola 
  YTM, FM Tuija Saresma 
 

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 
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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. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, hakijat voivat pitää opetusnäytteensä 
esittämästään aiheesta. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa.  

3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
  
 
10. 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. 
  

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 2.5.2006 digitaalisen kulttuurin, erityisesti 
teknologian kulttuurihistorian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
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tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Marja Vehviläisen (Tampereen 
yliopisto) ja tutkimusprofessori Mika Pantzarin (Kuluttajatutkimuskeskus) antamaan 
lausuntonsa FT Jaakko Suomisen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisena (liite nro 6). Molemmat 
asiantuntijat katsovat FT Jaakko Suomisen tieteellisesti päteväksi digitaalisen kulttuurin, 
erityisesti teknologian kulttuurihistorian dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi maanantaina 16.10.2006 klo 
11.30 salissa JT 120. FT Jaakko Suominen esittää opetusnäytteensä aiheeksi Onko 
digitaalisuudella historiaa? 
      
ESITYS:  1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).  

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
  3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Raine 

Koskimaa, pj., professori Heikki Hanka, erikoistutkija Solveig Sjöberg-
Pietarinen, lehtori Kimmo Lehtonen, yliassistentti Risto Niemi-Pynttäri, 
amanuenssi Juha Teppo, siht. ja opiskelija Anni Wallenius. 
  

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

  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  
 
11.  ANOMUS KIELIKOKEESTA VAPAUTTAMISESTA 
 

Englannin kielen pääaineopiskelija Anthony Boden pyytää, että tiedekunta vapauttaisi 
hänet toisen vieraan kielen taidon vaatimuksesta tutkinnossa (liite nro 7). Hän perustelee 
pyyntöä sillä, että hän on suorittanut suomen kieltä enemmän (alkeiskurssit 1, 2, 3 ja osa 
4:stä) kuin mitä ulkomaalaisilta nykyään vaaditaan pakollisena (taitotaso 2 eli kurssit 1-
2).  
 
Tiedekuntaneuvosto on päättänyt (1.3.2005), että muun kuin suomen tai ruotsinkielisen 
koulusivistyksen saaneilta vaaditaan tutkinnossa suomen kielen taitotaso 2 sekä yhden 
vieraan kielen taito (minimi 1ov/3 op). Päätös perustuu tutkintoasetukseen (nro 794/04 
6§), jonka mukaan ”yliopisto” määrää ulkomaalaisilta vaadittavasta kielitaidosta. 
Bodenin äidin- ja koulukieli on englanti, joten englannin kielikoe ei käy (toiseksi) 
vieraaksi kieleksi.  
 
Jos Bodenin ylimääräiset suomen opinnot hyväksytään perusteluksi kielikokeesta 
vapauttamiseen, syntyisi ennakkopäätös, jonka seurauksena kaikki taitotaso 2:n suomen 
kielessä ylittäneet opiskelijat tulisi vapauttaa vieraan kielen taidosta.  

 
ESITYS: Päätettäneen, että anomusta ei hyväksytä. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.    
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12. ULKOMAISEN MAISTERITUTKINNON HYVÄKSI LUKEMINEN TOISESSA 
MAISTERITUTKINNOSSA     

 
 Ulkomaisen maisteritasoisen tutkinnon hyväksi lukemisessa saman alan 

maisteritutkintoon humanistisessa tiedekunnassa on ollut epäselvyyksiä. 
 

    Esimerkki: Venäjällä venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteritasoisen 
tutkinnon (ilman kandidaattia) suorittanut on saanut maisterin tutkinto-
oikeuden humanistisessa tiedekunnassa, pääaineenaan venäjän kieli ja 
kulttuuri. Opiskelijan tavoitteena on saada suomalainen opettajakelpoisuus. 
Laitos katsoo, että perus- ja aineopintoja vastaavat opinnot ovat sisältyneet 
edeltävään tutkintoon ja että syventävistäkin voidaan korvata jotain. HuK:ia 
ei opiskelijan tarvitse tehdä. 

 
 
 Esimerkkiin liittyen kaksi kysymystä vaatii selventämistä:  
 

1) Kirjataanko perus- ja/tai aineopinnot korvatuiksi opintorekisteriin, ja jos kirjataan, 
niin luetaanko ne hyväksi maisterin tutkinnon 120 pisteen minimilaajuuteen? 

2) Kuinka paljon syventäviä opintoja on näissä tapauksissa tarkoituksenmukaista 
korvata?   

 
Perus- ja aineopintojen kirjaamista rekisteriin, ainakin tiedekunnan ns. kouluaineissa, 
puoltaa se, että niiden näkyvyys on tarpeen opettajan kelpoisuustodistusta varten. Eri 
asia on se, voidaanko ja onko syytä lukea niitä maisterin tutkintoon. Tiedekunnan 
pysyväissäännön mukaan ilman erityisiä perusteluja ei samantasoisiin tutkintoihin saa 
käyttää samoja kokonaisuuksia, siis kahteen kertaan. Koska yllä kuvatussa tilanteessa 
pääaineen perus/aineopintoja, tai edes niiden osia, ei oikeasti suoriteta Jyväskylän 
yliopistoon, ei niiden lukemista maisteriin voi pitää tarkoituksenmukaisena. 
Esimerkkitapauksessa siihen ei ole tarvettakaan, koska opiskelija joutuu suorittamaan 
myös pedagogisia opintoja. 
 
Myös syventäviä opintoja voidaan ao. tentaattorin päätöksellä korvata toisen tutkinnon 
kursseilla. Jokin kohtuullinen maksimi olisi kuitenkin syytä määritellä 
esimerkkitapauksia varten.  

 
 ESITYS: Päätettäneen, että 
  
  1.  Maisterin tutkinnon pääaineen perus- ja/tai aineopinnot voidaan kirjata 

korvattuina opintorekisteriin (K-koodilla) tapauksissa, joissa vastaavat 
opinnot ovat sisältyneet ulkomaalaiseen maisterin tasoiseen tutkintoon. 
Niitä ei kuitenkaan lueta maisterin tutkintoon sisältyviksi. 

 
2. Syventävistä opinnoista voidaan harkinnan mukaan korvata enintään 20 
opintopistettä (muista syventävistä opinnoista). Suoritettavaksi jää siis 
vähintään pro gradu 40 op, muita syventäviä 20 op sekä sivuaineen osuus 
40 op.   

     
 PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 
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13. VÄITÖSTILAISUUS (Vardja) 
 

FL Merike Vardja on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Tegelaskategooriad karakterii kujutamise vahendid Väinö 
Linna romaanis ”Tundmatu sõdur”. Henkilökategoriat ja henkilökuvauksen keinot 
Väinö Linnan romaanissa Tuntematon sotilas. Väittelylupa on myönnetty 29.8.2006. 
Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 10.11.2006 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii professori Kari Sallamaa (Oulun yliopisto) ja kustoksena 
professori Leena Kirstinä. 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

14. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Niemi-Pynttäri) 
 
 FL Risto Niemi-Pynttäri on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Dialoginen kirjoittaminen verkossa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Jarmo Valkola 
(Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ja FT Tere Vaden (Tampereen yliopisto). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma. 

 
 ESITYS: Määrättäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 

15. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Belik) 
 
 Dosentti Kari Kotkavaara (Åbo Akademi) ja professori Annika Waenerberg esittävät, 

että maisteri Zhanna Belikin taidehistorian lisensiaatintutkimus Vozroždénie 
drevnerússkih tradítsii v ikóne XIX stolétija (Na primére ikonopísnogo naslédija 
masterskój Pešehónovyh), Muinaisvenäläisten traditioiden renessanssi 1800-luvun 
ikonimaalauksessa (Esimerkkinä Pešehonovien käsityöverstaan ikonimaalausperintö) 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Heikki Hanka. 
Tarkastajien lausunto on lähetetty maisteri Belikille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 

 
 Professori Heikki Hanka esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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16. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Belik) 
 
 Tutkintoa on anonut 
 
 Zhanna Belik 
 pääaine: taidehistoria 
               hyvä 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
17. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Joensuu, Matikainen) 

 
 FL Sanna Joensuun yhteisöviestinnän väitöskirjan Kaksi kuvaa työntekijästä. Sisäisen 

viestinnän opit ja postmoderni näkökulma hyväksyminen. FL Joensuu puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 16.9.2006. Vastaväittäjänä toimi professori Hannu Nieminen (Helsingin 
yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Joensuulle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Jaakko Lehtonen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 

toteutui akateemisten perinteiden mukaisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Väittelijä 
vastasi vastaväittäjän asettamiin kysymyksiin asiantuntevasti ja hyvää tutkimusalan 
hallintaa osoittaen. 

 
 Professori Jaakko Lehtonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 FL Satu Matikaisen yleisen historian väitöskirjan Great Britain, British Jews, and the 

International Protection of Romanian Jews, 1900 - 1914. A Study of Jewish Diplomacy 
and Minority Rights hyväksyminen. FL Matikainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
18.8.2006. Vastaväittäjänä toimi dosentti Eero Kuparinen (Turun yliopisto). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Matikaiselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Seppo Zetterberg toteaa lausunnossaan, että respondentin 

ja opponentin vuoropuhelu sujui vakiintuneita akateemisia traditioita noudattaen 
asiallisessa ja älyllisesti inspiroivassa hengessä. 

 
 Professori Seppo Zetterberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

18. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Joensuu, Matikainen) 
 
 FL (väit.) Sanna Marja Joensuu ja FL (väit.) Satu Maarit Matikainen ovat anoneet, että 

heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 
 
 PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 4. lokakuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi    
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


