
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 4/2006 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous:  Tiistaina 14.3.2006 klo 12.15 
   Lyhty 
 
Jäsenet:      Läsnä: Päätös:      
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Lehtori Anne Pitkänen-Huhta   1-19 1-19  
Lehtori Bertold Fuchs   1-19 1-19    
Tutkija Ari Huhta     1-19 1-16, 18 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi  1-19 1-14, 18  
Opiskelija Jaana Marin Timo Korkiakangas  2, 4-19 2, 4-14, 18  
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Opiskelija Onerva Ollila   1-3 1-3 
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 opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 13–19)    
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 1–12)  
 osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, 1200 (asiat 13–19) 
  
 
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 9.3.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.      
 
 
2. TIEDOKSI 
 
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
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3. DISKURSSINTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13644) 
 
  Vireille 2.11.2004. 

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

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

 
Diskurssintutkimuksen professorin virkaa hakivat 2.3.2005 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 

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

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

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 3/28.2.2006 liitteenä nro 1. 
 
Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan  
”Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa ehdollepanoviranomainen voi varata 
hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.”   

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

    
   Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays on 20.2.2006 päivätyllä 

kirjeellään peruuttanut hakemuksensa virkaan. 
 
   Dekaani on 6.3.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden 

opetusnäytteiden aiheet seuraavasti: 
 
   FT Esa Lehtinen   Institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen 

soveltaminen 
   FT Tarja Nikula    Kielentutkimus diskurssinäkökulmasta 
   FT Sari Pietikäinen   Diskurssintutkimus ja identiteetti 
 
   FT Tanskanen on anonut vapautusta opetusnäytteen antamisesta hänen 

4.3.2003 englannin kielen professuuria varten pitämänsä opetusnäytteen 
perusteella. Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin arvolauseella hyvä. 

 
   ESITYS: 1. Todettaneen hakija Defays’n hakemuksen peruutus. 
 
    2. Vapautettaneen hakija Tanskanen opetusnäytteen pitämisestä. 
    
    3. Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Lehtinen, Nikula ja 

Pietikäinen opetusnäytteet. 
   

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3.Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti: 

 
FT Esa Lehtinen hyvä   

   FT Tarja Nikula erinomainen  
   FT Sari Pietikäinen erinomainen 
 
 
4. VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA 

 (vakanssinro 10844) 
   
  Vireille 12.4.2005 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 12.4.2005 venäjän kielen ja 
kulttuurin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 18.5.2005 päivätyllä 
kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Venäjän kielen ja kulttuurin professorin virkaa hakivat 15.9.2005 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
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 PhD Boris Lanin 
 FT Mika Lähteenmäki 
 FT Marjatta Vanhala-Aniszewski 
 FT Inkeri Vehmas-Lehto 

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 11.10.2005 virantäytön 
asiantuntijoiksi tutkimusjohtaja Birgitta Englund Dimitrovan (Tukholman 
yliopisto), professori Arto Mustajoen (Helsingin yliopisto) sekä Riitta Pyykön 
(Turun yliopisto).  
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 3/28.2.2006 liitteenä nro 2. 
 
Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan  
”Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa ehdollepanoviranomainen voi varata 
hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.” 
 
Kokouksessaan 28.2.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran 
opetusnäytetilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 
tiistaina 14.3.2006 klo 15.00 alkaen Lyhdyssä. 
 
Kokouksessaan 28.2.2006 tiedekuntaneuvosto totesi, että opetusnäytettä 
kutsutaan antamaan hakijat Lähteenmäki, Vanhala-Aniszewski ja Vehmas-
Lehto. 
 

   Dekaani on 1.3.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden 
opetusnäytteiden aiheet seuraavasti: 

 
   FT Mika Lähteenmäki   Dialogisuus tekstin- ja diskurssintutkimuk-

sen taustateoriana 
   FT Marjatta Vanhala-Aniszewski Konnektiivien käyttö venäläisessä tieteelli-

sessä tekstissä 
   FT Inkeri Vehmas-Lehto  Käännöksen koherenssi kadoksissa? 

 
   ESITYS:  Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Lähteenmäki, Vanhala-

Aniszewski ja Vehmas-Lehto opetusnäytteet. 
 

  PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti: 
 
   FT Mika Lähteenmäki hyvä  
   FT Marjatta Vanhala-Aniszewski hyvä  
   FT Inkeri Vehmas-Lehto hyvä 
 
 

5. SAKSAN KIELEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10831) 

 
  Vireille 22.3.2005. 

Jyväskylän yliopistoon perustettiin asetuksella (66/14.2.1958) 1.8.1958 alkaen 
saksan kielen professorin virka. Virka muutettiin asetuksella 431/24.6.1968 
germaanisen filologian professorin viraksi. Tasavallan presidentti nimitti viran 
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edellisen haltijan FT Ahti Jäntin virkaan 1.10.1989 lähtien. Professori Jäntti on 
irtisanoutunut 1.9.2005 lähtien. 

Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti, että viran alaksi tulisi saksan kieli. 
Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, 
joka hyväksyi sen 1.4.2005. Virka on sijoitettu kielten laitokselle.  Viran alaa ei 
ole täsmennetty. Virka on tarkoitus täyttää 1.8.2006 alkaen tai mahdollisimman 
pian sen jälkeen.  

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

 
Saksan kielen professorin virkaa hakivat 15.9.2005 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

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

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 11.10.2005 virantäytön 
asiantuntijoiksi professori Marja Järventaustan (Kölnin yliopisto), professori 
Sven-Gunnar Anderssonin (Göteborgin yliopisto), professori Marja-Leena 
Piitulaisen (Tampereen yliopisto) sekä varalle professori John Ole Askedalin 
(Oslon yliopisto). 
Professori Anderssonin luovuttua asiantuntijatehtävästä, hänen tilalleen 
valittiin professori Askedal, joka suostui ottamaan tehtävän vastaan. 

 
 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.” 
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 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 1. 
 

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

     
Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston 
kokouksen yhteydessä tiistaina 4.4.2006 klo 12.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 

 
   Hakijoilta pyydetään opetusnäytteiden aiheet 24.3.2006 mennessä. 
 
   ESITYS:  1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
     

  2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika. 
  
  3. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteen 

ehdottamastaan aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen.   
 
 
6. JOURNALISTIIKAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10125) 

 
Vireille 28.2.2006 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen on esittänyt humanistiselle 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi journalistiikan professorin A28 
viran. Edellinen viranhaltija YTT Heikki Luostarinen nimitettiin 1.8.2005 
alkaen vastaavaan virkaan Tampereen yliopistossa. 
 
Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokselle. 

 
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttöseloste (liite nro 2), joka sisältää 
yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion. 

 
Kokouksessaan 28.2.2006 tiedekuntaneuvosto jätti asian opiskelija Toni 
Peltosen pyynnöstä pöydälle. 
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ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 
Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen 
perehtyneisyys tehtäväalaan. 

 
 2. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan 

kymmeneen. 
  
 3. Esitettäneen liitteen nro 2 mukainen journalistiikan professorin 

viran virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi. 
 

4. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan 
virantäyttöselosteen hyväksymisen jälkeen välittömästi 
haettavaksi. 
  

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

7. PUHEVIESTINNÄN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 (vakanssinro 10847) 

 
Vireille 28.2.2006 
Viestintätieteiden laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi puheviestinnän professorin A28 määräaikaisen 
virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2010.  Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus (Sallinen).  
 
Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden 
laitokselle. 

 
Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma (liite nro 3), 
joka sisältää yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden 
portfolion. 

 
Kokouksessaan 28.2.2006 tiedekuntaneuvosto jätti asian opiskelija Toni 
Peltosen pyynnöstä pöydälle. 

 
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 3 mukainen puheviestinnän 

professorin määräaikaisen virkasuhteen virantäyttösuunnitelma. 
 

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että virkasuhde julistetaan 
virantäyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen välittömästi 
haettavaksi. 
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 PÄÄTÖS:  1. Esityksen mukainen. 
 
  2. Esityksen mukainen.  

 
 
8.  SUOMEN KIELEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10833) 
 
  Vireille 13.12.2005 
  Suomen kielen professuuri A28 on perustettu kasvatusopilliseen 

korkeakouluun 1.8.1935.  
 
  Professori Matti Leiwo on irtisanoutunut virasta 1.6.2006 alkaen.  
   
  Virka on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitokselle.   

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2005 suomen kielen 
professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 30.1.2006 päivätyllä 
kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
Suomen kielen professorin virkaa hakivat 13.3.2006 päättyneen määräajan 
kuluessa: 
 
FT Vesa Jarva 
FT Esa Lehtinen 
FT Jaakko Leino 
FT Minna-Riitta Luukka 
FT Anne Mäntynen 
FT Liisa Tainio 

  
 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.” 
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 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 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. 
 
   3. Kirjattiin tiedoksi, että varadekaani Minna-Riitta Luukka ei 

osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 
9. FT PÄIVI KOSOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 1.11.2005.   

FT Päivi Kosonen on jättänyt 20.10.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin kirjallisuuden, erityisesti naistutkimuksen 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 
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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. 
 
Kokouksessaan 1.11.2005 tiedekuntaneuvosto piti kirjallisuuden, erityisesti 
naistutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja 
valitsi asiantuntijoiksi professori Hannu Riikosen (Helsingin yliopisto) ja 
professori Päivi Lappalaisen (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Päivi 
Kososen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Päivi Kososen tieteellisesti päteväksi 
kirjallisuuden, erityisesti naistutkimuksen dosentuuriin. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 
7.2.2006 FT Kososen tieteellisesti päteväksi kirjallisuuden, erityisesti 
naistutkimuksen dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin keskiviikkona 1.3.2006. FT Päivi 
Kososen opetusnäytteen aihe oli Kuningas, filosofi, kirjailija – ja marttyyri. 
Nainen antiikin omaelämäkertahistoriassa. Opetusnäytteen arvostelulauta-
kunta esittää, että FT Päivi Kososen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä (liite nro 4).      
  
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 

  
2. Todettaneen, että FT Päivi Kososella 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 Päivi Kosonen kirjallisuuden, erityisesti 
naistutkimuksen dosentiksi 1.4.2006 alkaen.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
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10. 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. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää taidehistorian, erityisesti teorian 
ja metodologian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen, että taidehistorian, erityisesti teorian ja 

metodologian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellinen. 

 
 2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Ville Lukkarinen 

(Tampereen yliopisto) ja professori Mart Kalm (Viron 
Taideakatemia) antamaan lausuntonsa FT Kervanto Nevanlinnan 
tieteellisestä pätevyydestä. 

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
 2. Esityksen mukainen. 
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11. 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. 
 
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. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää nykykulttuurin, erityisesti 
kulttuurisen musiikintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena. 

 
ESITYS: 1. Todettaneen, että nykykulttuurin, erityisesti kulttuurisen 

musiikintutkimuksen dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellinen. 

 
 2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Helmi Järviluoma 

(Joensuun yliopisto) ja professori Vesa Kurkela (Sibelius- 
Akatemia) antamaan lausuntonsa FT Yrjö Heinosen tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
 2. Esityksen mukainen. 
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12. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että FM Lea Nieminen nimitettäisiin suomen kielen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama äidinkielen opettajankoulutuksen määräaikainen 
laajennushanke. 

  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 5. 
   
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 

että FT Turo Uskali nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
MetaAlert-projekti/TEKES.   

  
 ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 

 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
13. AVOIMEN YLIOPISTON TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2006–2007 
    

  Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pyytää tiedekuntaa vahvistamaan 
tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen avoimen yksikössä sekä 
yhteistoimintaoppilaitoksissa lukuvuodeksi 2006–2007. Yhteenveto laitosten 
puoltamasta opetuksesta on oheisena (liite nro 6).  

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.   
     
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
14. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Oravala) 
 

FL Juha Oravala on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Elokuva mahdollisuuden tilana. 
Transsendentaalinen empirismi ja ei-kielellisen potentiaalit Jean-Luc Godardin 
montaasielokuvassa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Tarmo Malmberg (Vaasan yliopisto) ja professori 
Jukka Sihvonen (Turun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Pauline von Bonsdorff. 
 
ESITYS: Määrättäneen. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
  
15. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Weckström) 
 

FT Tarja Nikula ja FT Sari Pöyhönen esittävät, että FM Lotta Weckströmin 
soveltavan kielitieteen lisensiaatintutkimus The Invisible Opponent. 
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Argumentative Discourse About Feelings of National Belonging, Finnishness 
and Immigration of Second Generation Finns in Sweden hyväksyttäisiin. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Kari Sajavaara. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Weckströmille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7).  
 
Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin 
arvolauseella hyväksytty.  

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
16. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Tarvainen, Weckström) 
 
  Tutkintoa on anonut: 
 
  Seija Maria Tarvainen 
  pääaine: folkloristiikka 
   hyväksytty 
 
  Lotta Linnea Weckström 
  pääaine:  soveltava kielitiede 
   hyväksytty 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 

 

17. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Jämsänen, Kallinen) 
 

FL Auli Jämsänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Matrikkelitaiteilijaksi valikoituminen. 
Suomen Kuvaamataiteilijat (1943) -hakuteoksen kriteerit. Tiedekuntaneuvosto 
määräsi 22.11.2005 ennakkotarkastajiksi emeritaprofessori Eeva Maija 
Viljon ja professori Renja Suominen-Kokkosen (Helsingin yliopisto).  
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Jämsäselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 
 
FM Kari Kallinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Towards a Comprehensive Theory of 
Musical Emotion: A Multidimensional Research Approach and Some Empirical 
Findings. Tiedekuntaneuvosto määräsi 20.9.2005 ennakkotarkastajiksi 
professori Marcel Zentnerin (Geneven yliopisto, Sveitsi) ja professori 
Christina Krausen (Helsingin yliopisto). 
 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Kalliselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11). 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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18. VÄITÖSTILAISUUS (Kallinen) 
 

FM Kari Kallinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Towards a Comprehensive Theory of 
Musical Emotion: A Multidimensional Research Approach and Some Empirical 
Findings. Väittelylupa myönnettiin 14.3.2006. Väitöstilaisuus pidetään 
keskiviikkona 12.4.2006 klo 12 Vanhassa juhlasalissa S 212. Vastaväittäjänä 
toimii professori Marcel Zentner (Geneven yliopisto, Sveitsi) ja kustoksena 
professori Petri Toiviainen. 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

19. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Lehto) 
 

FL (väit.) Keijo Lehto on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian 
tohtorin tutkinto. 
 

  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
  
Jyväskylässä 15. maaliskuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


