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Professori Liisa Salo-Lee     -    -  
Professori Jari Ojala 1 - 3  1 - 3 
Lehtori Erja Kosonen  1 - 3 1 - 3 
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1 - 3 1 - 3 
Lehtori Bertold Fuchs 1 - 3 1 - 3 
Tutkija Ari Huhta  1 - 3 1 - 3 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi 1 - 3 1 - 3 
Opiskelija Suvi Linjamaa Päivi Alaniska 1 - 3 1 - 3 
Opiskelija Jaana Marin 1 - 3 1 - 3 
Opiskelija Toni Peltonen     -    - 
Opiskelija Tuure Puurunen 1 - 3 1 - 3  
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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty tiistaina 14.11.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
    
 
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 
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). 

 
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 olivat tiedekuntaneuvoston kokouksen esittelylistan 
13/14.11.2006 liitteinä nro 1 ja 2. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken luonnos on jaettu tiedekuntaneuvoston jäsenille. 

 
 ESITYS:  Hyväksyttäneen tiedekunnan lausunto.  
 
 PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin tiedekunnan lausunto pienin täsmennyksin. 
 
 
 
 
 
Jyväskylässä 17. marraskuuta 2006 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 


