
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 10/2006 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous: Tiistaina 12.9.2006 klo 14  
 Lyhty 
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj. 1 - 2, 4 - 9 1 - 2, 4 - 9  
Varadekaani Heikki Hanka, pj. asiassa 3 1 - 9 1 - 9  
Varadekaani Minna-Riitta Luukka 1 - 6 1 - 6  
Professori Veikko Muittari  1 - 9 1 - 9  
Professori Arja Piirainen-Marsh 1 - 9 1 - 9  
Professori Jaakko Erkkilä 1 - 9 1 - 9  
Professori Petri Karonen 1 - 9 1 - 9 
Professori Liisa Salo-Lee  1 - 8 1 - 8 
Professori Jari Ojala 1 - 9 1 - 9  
Lehtori Erja Kosonen  1 - 9 1 - 9  
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1 - 9 1 - 9  
Lehtori Bertold Fuchs 1 - 9 1 - 9  
Tutkija Ari Huhta  1 - 9 1 - 9 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi Piia Kuhasalo 1 - 9 1 - 9 
Opiskelija Suvi Linjamaa 1 - 8 1 - 8 
Opiskelija Jaana Marin 1 - 9 1 - 9  
Opiskelija Toni Peltonen Päivi Alaniska 1 - 9 1 - 9  
Opiskelija Tuure Puurunen 1 - 9 1 - 9  
  
   
    
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–7) 
  suunnittelija Sari Mäkikangas, sari.makikangas@campus.jyu.fi, puh.1209 (asiat 8–9)   
Pöytäkirjanpitäjä:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1202 (asiat 1–9)  
    
  
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 7.9.2006. 
 
  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 
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1.8.1998 lähtien. Virkaan nimitettiin 1.8.2001 lukien VTT Elisa Juholin-Laitinen. Hän 
irtisanoutui virasta 1.8.2004 alkaen. Viran alaa ei ole täsmennetty. Virka on muutettu 
rehtorin 13.4.2005 tekemällä päätöksellä palkkausluokkaan A28 kuuluvaksi professorin 
viraksi. Virka on tarkoitus täyttää 1.8.2006 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen. 

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 yhteisöviestinnän professorin 
viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan 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.  

 
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, professori Grunigin ja professori Åbergin toimittamat lausunnot ovat 
liitteenä nro 1.  
Professori Jensenin lausuntoa odotetaan lähiaikoina.  
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Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
     

Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 3.10.2006 klo 12.15 alkaen luentosalissa A 103. 

 
  Hakijoilta pyydetään opetusnäytteiden aiheet 25.9.2006 mennessä. 
 
  ESITYS:  1.  Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
    2.  Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka.  

 3.  Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteen esittämästään 
aiheesta, jonka varadekaani vahvistaa. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen.  
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Maarit Valo ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
   

 
4. ANTIIKIN TUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 

Vireille 12.9.2006 
 
Yliopiston rehtorin kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että humanistiseen 
tiedekuntaan historian ja etnologian laitokselle perustetaan professorin virka, jonka ala 
on antiikin tutkimus. Tarkoituksena on täyttää professuuri määräaikaisena ajaksi 
1.8.2007–31.7.2012 ja kutsumismenettelyä käyttäen. 

 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja esittää, että virkaan kutsuttaisiin teol. tri Taneli 
Kukkonen. 
 

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. 

 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 2. 
 
Määräaikaisuuden perusteena on antiikin tutkimuksen kehittämishanke. 

 
 ESITYS: 1.  Esitettäneen yliopiston rehtorille, että humanistiseen tiedekuntaan 

perustetaan professorin virka, jonka ala on antiikin tutkimus, 1.8.2007 
alkaen. 

   2. Todettaneen, että virantäyttölain 10 §:n mukainen kutsumisen edellytys 
toteutuu, kun tarkoitus on nimittää määräajaksi. 

 3.  Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.  
  4. Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä 

tehtäväalaan. 
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  5.  Esitettäneen liitteen nro 2 mukainen antiikin tutkimuksen professorin 
viran virantäyttöseloste yliopiston rehtorin hyväksyttäväksi. 

    
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
  5. Esityksen mukainen. 
 
 
5. FT YRJÖ HEINOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 28.2.2006 

 
FT Yrjö Heinonen on jättänyt 2.3.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin nykykulttuurin, erityisesti kulttuurisen musiikintutkimuksen 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 14.3.2006 nykykulttuurin, erityisesti 
kulttuurisen musiikintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Helmi Järviluoman (Joensuun 
yliopisto) ja professori Vesa Kurkelan (Sibelius-Akatemia) antamaan lausuntonsa FT 
Yrjö Heinosen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Yrjö Heinosen tieteellisesti päteväksi 
nykykulttuurin, erityisesti kulttuurisen musiikintutkimuksen dosentuuriin. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 29.8.2006 
FT Yrjö Heinosen tieteellisesti päteväksi nykykulttuurin, erityisesti kulttuurisen 
musiikintutkimuksen dosentuuriin. 
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Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin keskiviikkona 6.9.2006. FT Yrjö Heinosen 
opetusnäytteen aihe oli Kriittinen diskurssianalyysi musiikin tutkimuksessa. 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että FT Heinosen opetusnäyte 
hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro 3). 

 
 ESITYS: 1.  Hyväksyttäneen opetusnäyte lautakunnan esityksen mukaisesti. 

2.  Todettaneen, että FT Yrjö Heinosella 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 Yrjö Heinonen nykykulttuurin, erityisesti kulttuurisen 
musiikintutkimuksen dosentiksi 1.10.2006 alkaen. 
 

 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
6. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää,  

että FL Lotta Kokkonen nimitettäisiin puheviestinnän yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.10.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen 
viran hoito. 
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 4. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
7. VUOSIEN 2008 - 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 
       

Hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat 15.9.2006 
mennessä. 

    
Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä tiedekunnan kansliaan 28.8.2006 
mennessä. 

  
Esitys humanistisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2008 - 2011 
on oheisena (liite nro 5). 

     
Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta 
järjestöjen edustajien kanssa järjestettiin keskiviikkona 6.9.2006. 

   
 ESITYS: Hyväksyttäneen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008 - 

2011 liitteen nro 5 mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin tarkennuksin.  
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8. LAUSUNTO  
 

Hallintovirasto pyytää 15.9.2006 mennessä lausuntoa Ihmistieteiden 
tutkimusmetodologisen osaamiskeskittymän kehittämisohjelmasta 2007–2009.  
 
Ohjelma on lähetetty esittelylistan mukana. 
 
Ehdotus lausunnoksi on oheisena (liite nro 6).  

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Valtuutettiin esittelijä Sari Mäkikangas dekaani Maarit Valon kanssa 

viimeistelemään lausunto. 
 
 

9. VÄITÖSTILAISUUS (Ruuskanen) 
 

FL Esa Ruuskanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Viholliskuviin ja viranomaisiin vetoamalla 
vaiennetut työväentalot: Kuinka Pohjois-Savon Lapuan liike sai nimismiehet ja 
maaherran sulkemaan 59 kommunistista työväentaloa Pohjois-Savossa 1930 - 1932. 
Väittelylupa on myönnetty 22.11.2005. Väitöstilaisuus pidetään 21.10.2006 klo 12 
salissa H 320 (Historica). Vastaväittäjänä toimii dosentti Vesa Vares (Tampereen 
yliopisto) ja kustoksena professori Toivo Nygård.  
 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
Jyväskylässä 13. syyskuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi    
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, suunnittelija  Sari Mäkikangas 


