
 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 13/2006 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous: Tiistaina 14.11.2006 klo 14  
 Lyhty 
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj. 1 - 17 1 - 17 
Varadekaani Heikki Hanka 1 - 17 1 - 17 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka 1 - 17 1 - 17 
Professori Veikko Muittari  1 - 17 1 - 17 
Professori Arja Piirainen-Marsh 1 - 17 1 - 17 
Professori Jaakko Erkkilä 1 - 17 1 - 17 
Professori Petri Karonen    -    - 
Professori Liisa Salo-Lee  1 - 17 1 - 17 
Professori Jari Ojala 1 - 17  1 - 17 
Lehtori Erja Kosonen  1 - 17 1 - 17 
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1 - 5, 7 - 17 1 - 5, 7 - 17 
Lehtori Bertold Fuchs 1 - 17 1 - 17 
Tutkija Ari Huhta  1 - 5, 7 - 17 1 - 5, 7 - 13, 15 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi 1 - 17 1 - 11, 15 
Opiskelija Suvi Linjamaa  1 - 17 1 - 11, 15 
Opiskelija Jaana Marin 1 - 17 1 - 11, 15 
Opiskelija Toni Peltonen     -    - 
Opiskelija Tuure Puurunen 1 - 17 1 - 11, 15  
 
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–10) 
  opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 11–17)    
Pöytäkirjanpitäjät:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1202 (asiat 1–10)  
   osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, 1200 (asiat 11–17) 
  
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 9.11.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen ja 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 irtisanoutui 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 Martine Dalmas’n (Université Paris IV, Sorbonne), professori Christopher 
Hallin (Joensuun yliopisto) ja professori Oskar Putzerin (Innsbruckin yliopisto). 
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 6/2.5.2006 liitteenä nro 3. 

     
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). 

 
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan 29.8.2006 saksan kielen professorin virkaan 
ensimmäiselle sijalle FT Kirsi Pakkanen-Kilpiän, toiselle ehdokassijalle Dr. Phil. 
Hartmut Lenkin ja kolmannelle ehdokassijalle FT Sabine Ylösen ja esitti yliopiston 
hallitukselle, että saksan kielen professorin virkaan (vakanssinro 11212) nimitettäisiin 
FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä. 

 
Viran hakijoilla oli mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus päätöksestä yliopiston 
rehtorille 30 päivän kuluessa eli viimeistään 28.9.2006. Määräaikaan mennessä hakijat 
Lenk ja Ylönen ovat jättäneet muistutuksensa päätöksestä yliopiston rehtorille. 
Hakijoiden muistutukset ovat liitteinä nro 1 ja 2. 
 
Tiedekunnan lausunto hakijoiden muistutuksiin on liitteenä nro 3. 
  

 ESITYS:  Hyväksyttäneen tiedekunnan lausunto.  
    Professori Arja Piirainen-Marsh esitti asian jättämistä pöydälle, ja esitystä 

kannatettiin. Pöydällepanosta äänestettiin.  
 
 PÄÄTÖS:  Tiedekuntaneuvosto jätti asian pöydälle äänin 10–6. 
 
 
4. KIELENOPETUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13643) 
  
 Vireille 2.11.2004. 

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

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.11.2004 kielenopetuksen professorin 
viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 22.11.2004 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
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virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

  
 Kielenopetuksen professorin virkaa hakivat 2.3.2005 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 FT Riikka Alanen 
 Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays 
 FT Hannele Dufva 
 FT Tarja Nikula 
 KT, FL Esa Penttinen 
 FT Ulla Richardson 
 

KT, FL Esa Penttinen on peruuttanut 30.8.2005 päivätyllä kirjeellään hakemuksensa 
virkaan. 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 12.4.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Diane Larsen-Freeman (University of Michigan), Viljo Kohonen (Tampereen 
yliopisto) ja Sven Strömqvist (Lundin yliopisto) sekä varalle professorit Rosamond 
Mitchell (University of Southampton), Håkan Ringbom (Åbo Akademi) ja Gisela 
Håkansson (Lundin yliopisto).  
 
Professori Diane Larsen-Freemanin (University of Michigan) luovuttua 
asiantuntijatehtävästä, hänen tilalleen valittiin professori Rosamond Mitchell (University 
of Southampton), joka suostui ottamaan tehtävän vastaan. Professori Mitchell on 
ilmoittanut 7.11.2006 luopuvansa asiantuntijatehtävästä. 

  
Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
 
Virantäyttöasetuksen 12 §:n mukaan asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon 
hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin 
noudatettava tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille varataan tilaisuus 
esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä esitetyistä 
muista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 
(434/2003) 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn 
virantäytön myöhäisemmässä vaiheessa. 
 

  
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. 

 
Virantäyttöasetuksen 13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa 
myös yhteisen lausunnon. Lausuntojen antamiselle humanistinen tiedekunta asettaa 
kolmen kuukauden määräajan. Tiedekunta toimittaa asiantuntijoille virantäyttöselosteen, 
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. 
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Asiantuntijoiden, professori Kohosen ja professori Strömqvistin toimittamat lausunnot 
ovat liitteenä nro 4. 

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

 
Viran opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 12.12.2006 klo 10.00 alkaen luentosalissa A 103.  

 
  ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 
3. Päätettäneen kutsua opetusnäytettä pitämään asiantuntijoiden 

ehdokassijoille asettamat hakijat. 
4. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteen ehdottamastaan 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Esityksen mukainen. 
    3. Esityksen mukainen. 
    4. Esityksen mukainen. 
 
 
5. 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 
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Virantäyttölain 8 §:n mukaan humanistinen tiedekunta valitsee viran täyttämistä varten 
vähintään kaksi asiantuntijaa.  
 
Virantäyttöasetuksen 12 §:n mukaan asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon 
hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin 
noudatettava tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille varataan tilaisuus 
esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä esitetyistä 
muista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 
(434/2003) 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn 
virantäytön myöhäisemmässä vaiheessa. 
 
Virantäyttöasetuksen 11 §:n mukaan asiantuntijoiden on annettava kirjallinen lausunto. 
Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen 
mukaan ensisijaisesti 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 edellä on 
säädetty, asiantuntija antaa perustellun lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista. 
 
Virantäyttöasetuksen 13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa 
myös yhteisen lausunnon. Lausuntojen antamiselle humanistinen tiedekunta asettaa 
kolmen kuukauden määräajan. Tiedekunta toimittaa asiantuntijoille virantäyttöselosteen, 
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. 

  
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 24.10.2006 viran täytön asiantuntijoiksi 
professori Mikko Lehtosen (Tampereen yliopisto), professori Helena Sederholmin 
(Taideteollinen korkeakoulu) ja professori Lars-Olof Åhlbergin (Uppsalan yliopisto) 
sekä varalle professori Beverley Skeggsin (Goldsmiths College, University of London) 
ja professori Johan Svedjedalin (Uppsalan yliopisto). 
 
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 9.11.2006 mennessä. Määräaikaan mennessä hakijat Heinonen, 
Koivunen, Kuortti, Kärjä ja Richardson jättivät huomautuksensa viran täytön 
asiantuntijaehdokkaista. Hakijoiden huomautukset ovat liitteenä nro 5.  

   
 ESITYS: 1. Valittaneen neljänneksi asiantuntijaksi professori Helmi Järviluoma-

Mäkelä (Joensuun yliopisto).   
  2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-

ehdokkaaseen kohdistuvat huomautuksensa 21.11.2006 mennessä. 
    
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
   
 
6. ENGLANNIN KIELEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 
  Vireille 13.6.2006 

 
Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi professorin 
määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on englannin kieli, ajaksi 1.8.2007–31.12.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
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13.6.2006 virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 

 
Englannin kielen professorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 18.10.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FT Päivi Pahta 
FT Anne Pitkänen-Huhta 
FT Greg Watson 

 
Kokouksessaan 24.10.2006 tiedekuntaneuvosto valitsi virkasuhteen täytön 
asiantuntijoiksi emeritusprofessori Håkan Ringbomin (Åbo Akademi) ja professori Anna 
Maurasen (Helsingin yliopisto).  
 
Professori Mauranen on luopunut asiantuntijatehtävästä. 

 
  ESITYS: 1. Valittaneen professori Anna Maurasen tilalle emeritusprofessori Dieter 

Wolff (Bergische Universität Wuppertal, Saksa), joka on tehtävään 
suostunut. 

  2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 24.11.2006 mennessä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Kirjattiin tiedoksi, että lehtori Anne Pitkänen-Huhta ja tutkija Ari Huhta 

eivät osallistuneet asian käsittelyyn. 
 
 
7. SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA-

SUHDE 
 
  Vireille 24.10.2006 
 

 Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi lehtorin määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on suomalainen 
viittomakieli, ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen laajennushanke. 
Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 

 
 Suomalaisen viittomakielen lehtorin määräaikaista virkasuhdetta haki 18.10.2006 

päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 FL Tommi Jantunen 
 

 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 
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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. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. 
Kielten lehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin (1083/95, 
4§). 

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

 
Virkasuhteen opetusnäytetilaisuus järjestettiin 31.10.2006. Arvostelulautakunta 
hyväksyi hakija Jantusen opetusnäytteen arvolauseella erinomainen. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 6. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio ja yhteenveto hakijan ansioista ovat 
liitteenä nro 7. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

 ESITYS: 1.  Arvosteltaneen hakija Jantusen opetusnäyte lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

2.  Todettaneen, että virkasuhteen hakija Jantunen täyttää viran 
muodolliset kelpoisuusehdot. 

3.  Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FL Tommi Jantunen 
nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
suomalainen viittomakieli, ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
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8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (etnologian professorin virka) 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää,  

että FT Pirjo Korkiakangas nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
(vakanssinro 10794), jonka ala on etnologia, 1.1.2007 alkaen siihen saakka, kunnes virka 
vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima virkaesityksen perustelumuistio on 
liitteenä nro 8. 

 
Yliopiston hallitus on nimittänyt FT Pirjo Korkiakankaan kyseiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2006. Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ja asiantuntijalausunnot ovat 
olleet esittelylistan 12/1.11.2005 liitteenä nro 4 ja ovat nähtävänä tiedekunnan 
kansliassa.  
 
ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.  
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (journalistiikan professorin virka) 
 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
että FT Jaana Hujanen nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
(vakanssinro 10125), jonka ala on journalistiikka, ajaksi 1.1.–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.  
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 9. 

 
  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että FM Tuija Lehtonen nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala 
on suomen kieli, ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen 
etä- ja verkko-opetushanke. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 10. 
että FM Sanna Mustonen nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2007–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti n:o 7115655/Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen 
lingvistinen perusta.  
että FM Nina Reiman nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.2007–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti n:o 7115655/ Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen lingvistinen 
perusta. 
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  Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää, 
että FL Joanna Anckar nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkijakoulu-
paikka. 
että YTM Ari Maijanen nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Yleisten kielitutkintojen 
kielivalikoimaan mahdollisesti vaikuttavan kehittämissuunnitelman valmistuminen 
vuoden 2007 aikana ja toimeenpano vuoden 2008 alussa.  
että FT Sari Pöyhönen nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
määräaikainen tutkimushanke/Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat. Oppilaat ja opettajat 
kielten ja tekstien käyttäjinä koulussa ja vapaa-ajalla (TOLP-hanke).  
että FM Mari Saario nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkijakoulu-
paikka. 
että merkonomi Sari Särkioja nimitettäisiin osastosihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 10739) ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perus-
teena on sijaisuus/Niskanen. 
että FM Sari Toivola nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinro 
13481) ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 

 
Humanistisen tiedekunnan kanslian hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, 
että yo-merkonomi Helen Niskanen nimitettäisiin projektisuunnittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen 
tiedekunnan palvelukeskuksen perustamiseen liittyvä määräaikainen suunnittelutehtävä. 
että yo-merkonomi Helen Niskaselle myönnettäisiin virkavapaus vastaavaksi ajaksi 
soveltavan kielentutkimuksen keskuksen osastosihteerin virasta (vakanssinro 10739). 
 
ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
11. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Hujanen, Saarikallio) 
 
  FL Erkki Hujanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Lukijakunnan rajamailla. Sanomalehden muuttuvat merkitykset 
arjessa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti YT Heikki 
Heikkilä (Tampereen yliopisto) ja FT Jukka Holmberg (Sanomalehtien liitto, Helsinki) 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raimo Salokangas. 

 
  FM Suvi Saarikallio on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Music as Mood Regulation in Adolescence. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Patrik N. 
Juslin (Uppsalan yliopisto, Ruotsi) ja professori Richard Ashley (Northwesternin 
yliopisto, USA). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Jukka Louhivuori. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
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 12. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Kotilainen) 
   
 Professori Pirjo Markkola (Åbo Akademi) ja dosentti Marko Lamberg esittävät, että FM 

Sofia Kotilaisen Suomen historian lisensiaatintutkimus Nimenannon käytäntöjen 
pysyvyys ja muutokset sisäsuomalaisissa sukuyhteisöissä 1700–1800-luvuilla 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Kotilaiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

  
 Professori Petri Karonen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
  
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

13. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Kotilainen) 
 
 Tutkintoa on anonut 
 
 Sofia Kotilainen 
 pääaine: Suomen historia 
  hyvä 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
14. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Mikkola) 

 
FL Leena Mikkola on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Tuen merkitykset potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa. 
Tiedekunta määräsi 24.10.2006 ennakkotarkastajiksi dosentti Elina Erikssonin (Turun 
yliopisto) ja professori Tarja Suomisen (Kuopion yliopisto). Tarkastajien lausunnot on 
toimitettu FL Mikkolalle ja jaetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
13 ja 14).  
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 

 15. VÄITÖSTILAISUUS (Lindberg, Mikkola) 
 
 FL Hanna Lindberg on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Vastakohtien IKEA. Ikean arvot ja mentaliteetti muuttuvassa 
ajassa ja ympäristössä. Väittelylupa myönnettiin 13.6.2006. Väitöstilaisuus pidetään 
perjantaina 1.12.2006 klo 12 Juomatehtaan auditoriossa JT 120. Vastaväittäjänä toimii 
dosentti Harri Kalha (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg. 

 
 FL Leena Mikkola on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tuen merkitykset potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa. 
Väittelylupa myönnettiin 14.11.2006. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 16.12.2006 klo 
12 vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Eriksson (Turun 
yliopisto) ja kustoksena professori Maarit Valo. 
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 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 

  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
 16. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Hietaharju, Hokkanen, Ruuskanen) 

 
 FL Mikko Hietaharjun journalistiikan väitöskirjan Valokuvan voi repiä. Valokuvan 

rakenne-elementit, käyttöympäristöt sekä valokuvatulkinnan syntyminen hyväksyminen. 
FL Hietaharju puolusti julkisesti väitöskirjaansa 30.9.2006. Vastaväittäjänä toimi 
professori Hannu Vanhanen (Tampereen yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty 
FL Hietaharjulle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuus sujui akateemisia perinteitä noudattaen ja väittelijä ja vastaväittäjä 
kävivät asiantuntevan, teoreettisiin kysymyksiin painottuneen keskustelun väitöskirjan 
teemoista. 

 
 Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 FM Markku Hokkasen yleisen historian väitöskirjan Quests for Health in Colonial 

Society: Scottish Missionaries and Medical Culture in the Northern Malawi Region, 
1875–1930 hyväksyminen. FM Hokkanen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 14.10.2006. 
Vastaväittäjänä toimi Senior Research Fellow John McCracken (Stirlingin yliopisto, 
Skotlanti). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Hokkaselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Pasi Ihalainen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 

sujui korkeatasoisen tieteellisen keskustelun hengessä ja vakiintuneita akateemisia tapoja 
noudattaen.  

 
 Professori Seppo Zetterberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
 FL Esa Ruuskasen Suomen historian väitöskirjan Viholliskuviin ja viranomaisiin 

vetoamalla vaiennetut työväentalot. Kuinka Pohjois-Savon Lapuan liike sai nimismiehet 
ja maaherran sulkemaan 59 kommunistista työväentaloa Pohjois-Savossa vuosina 
1930–1932 hyväksyminen. FL Ruuskanen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 21.10.2006. 
Vastaväittäjänä toimi dosentti Vesa Vares (Turun yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FL Ruuskaselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
17). 

 
 Tilaisuuden kustos professori Toivo Nygård toteaa lausunnossaan, että vastaväittäjä 

esitti asiallisia ja keskeisiä kysymyksiä ja huomautuksia, joihin väittelijällä oli tilaisuus 
vastata. Väittelijä puolustautui ansiokkaasti. Väittely sujui arvokkaasti ja perinteisiä 
muotoja noudattaen. 

 
 Professori Petri Karonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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17. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Hietaharju, Hokkanen, Ruuskanen) 
  

FL (väit.) Mikko Hietaharju, FM (väit.) Markku Hokkanen ja FL (väit.) Esa Ruuskanen 
ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 

 
 PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
 
 
Jyväskylässä 15. marraskuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi    
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


