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Professori Veikko Muittari  1-26 1-26  
Professori Arja Piirainen-Marsh 1-26 1-26  
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Lehtori Erja Kosonen  1-26 1-26  
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1-26 1-26  
Lehtori Bertold Fuchs 1-26 1-26  
Tutkija Ari Huhta 1-26 1-22, 24 
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Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–18) 
  opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 19–26)    
Pöytäkirjanpitäjä:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1208 (asiat 1–26)  
     
 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 18.5.2006. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
     
2.  TIEDOKSI 
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  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 on irtisanoutunut 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  

 
Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 11.10.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Christopher Hallin (Joensuun yliopisto), professori Oskar Putzerin 
(Innsbruckin yliopisto) ja professori Martine Dalmas’n (Université Paris IV, Sorbonne).  

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 6/2.5.2006 liitteenä nro 3. 

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

Kokouksessaan 2.5.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 23.5.2006 klo 12.15 
alkaen luentosalissa C 3 ja kutsui hakijat Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja Ylönen 
pitämään opetusnäytettä. 
 

  Dekaani on 15.5.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet seuraavasti: 

 
 Dr. Phil. Kim Haataja Zukunft des Deutschen als Schulfremdsprache in Finnland 

– Chancen und Herausforderungen für Forschung und 
Lehre 

 Dr. Phil. Hartmut Lenk Schreibbefähigung durch Textanalyse – am Beispiel von 
Strukturmustern bei Titel-Text-Relationen  

 FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä Tekstikorpukset kielenopetuksen apuvälineenä – esimerkki-
nä yliopistotason saksa vieraana kielenä -opetus  

 FT Sabine Ylönen Training mündlicher Kommunikation mit E-Materialien 
   
 ESITYS:  Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Haataja, Lenk, Pakkanen-Kilpiä ja 

Ylönen opetusnäytteet. 
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 PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti: 
  
  Dr. Phil. Kim Haataja hyvä  
  Dr. Phil. Hartmut Lenk hyvä  
  FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä hyvä 
  FT Sabine Ylönen hyvä 
 
  
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 on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että 

virka julistettaisiin haettavaksi.  
 

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 1. 

  
 ESITYS: 1.  Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 

  2.  Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä 
tehtäväalaan. 

   3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan kymmeneen. 
  4.  Esitettäneen liitteen nro 1 mukainen nykykulttuurin professorin viran 

virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi. 
  5.  Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan virantäyttöselosteen 

hyväksymisen jälkeen välittömästi haettavaksi. 
  
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
  5. Esityksen mukainen. 
 
 
5. KIELTEN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11177) 
 

Vireille 28.2.2006 
  
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
kielten yliassistentin viran 1.8.2006 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Kyseessä on 
laitosneuvoston 10.3.2004 hyväksymän virkasuunnitelman mukainen virkajärjestely. 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 25.1.2006 tiedekunnalle, että 
suomen kielen yliassistentin virka muutettaisiin yliassistentuuriksi, jonka ala on kielet. 
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Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka 
hyväksyi sen 15.3.2006. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.2.2006 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, minkä jälkeen hallintovirasto julisti 
viran haettavaksi.  
 
Kielten yliassistentin virkaa hakivat 21.4.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FM Marjut Alho 
Dr. Phil. Angela Bartens 
FL Tuomo Fonsén 
FM Minna Haapio 
FT Pentti Haddington 
FM Tiina Keisanen 
FT Esa Lehtinen 
FT Mika Lähteenmäki 
FM Eila Minkkinen 
FL Anita Moilanen 

 Ph.D. Simo Määttä 
FL Santeri Palviainen 
Ph.D. Åsa Palviainen 
FT Leena Salmi 
 

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 
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. 
 

FT Mika Lähteenmäki on 4.5.2006 päivätyllä kirjeellään hakenut vapautusta kielten 
yliassistentin virkaa varten pidettävästä opetusnäytteestä hänen 14.3.2006 venäjän kielen 
ja kulttuurin professuuria varten pitämänsä opetusnäytteen perusteella. Hänen 
opetusnäytteensä arvosteltiin arvolauseella hyvä.  
 
FT Esa Lehtinen on 8.5.2006 päivätyllä kirjeellään hakenut vapautusta kielten 
yliassistentin virkaa varten pidettävästä opetusnäytteestä hänen 14.3.2006 
diskurssintutkimuksen professuuria varten pitämänsä opetusnäytteen perusteella. Hänen 
opetusnäytteensä arvosteltiin arvolauseella hyvä.  
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Dekaanin päätöksellä 8.5.2006 hakijat Lähteenmäki ja Lehtinen vapautettiin 
opetusnäytteen pitämisestä. 
 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 15.5.2006. Laitoksen esityksen perusteella 
opetusnäytettä kutsuttiin pitämään muut kärkihakijat Bartens, Haddington ja Määttä.  
 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet seuraavin arvolausein:  
Bartens   hyvä  
Haddington   hyvä  
Määttä  erinomainen 
  

 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on oheisena, liite nro 2. 
 
Laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat 
liitteenä nro 3.  
 

 ESITYS: 1.  Arvosteltaneen hakijoiden Bartens, Haddington ja Määttä 
opetusnäytteet lautakunnan esityksen mukaisesti. 
2.  Todettaneen, että viran kärkihakijat Bartens, Haddington, Lehtinen, 
Lähteenmäki ja Määttä täyttävät viran muodolliset kelpoisuusehdot. 
3.  Nimitettäneen kielten yliassistentin virkaan FT Esa Lehtinen 1.8.2006 
alkavaksi viisivuotiskaudeksi. 

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

 
 
6. VIITTOMAKIELEN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

Vireille 31.3.2006 
 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
viittomakielen yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
viittomakielen aineenopettajakoulutushanke. Dekaani hyväksyi 31.3.2006 tekemällään 
päätöksellä virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, minkä 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  
 
Viittomakielen yliassistentin määräaikaista virkasuhdetta haki 21.4.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Päivi Rainò 
 

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 
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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 
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. 

 
Virkasuhteen opetusnäytetilaisuus järjestettiin 15.5.2006. Arvostelulautakunta hyväksyi 
Rainòn opetusnäytteen arvolauseella hyvä. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on oheisena, liite nro 4. 
 
Laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys on liitteenä nro 5.  

 
 ESITYS: 1.  Arvosteltaneen hakija Rainòn opetusnäyte lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
2.  Todettaneen, että FT Rainò täyttää viran muodolliset kelpoisuusehdot. 
3.  Nimitettäneen FT Päivi Rainò viittomakielen yliassistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2008.  

   
 PÄÄTÖS: 1.  Esityksen mukainen.. 
  2. Todettiin. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
7. SUOMEN KIELEN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

Vireille 27.2.2006 
 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
suomen kielen yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Dekaani hyväksyi 27.2.2006 tekemällään 
päätöksellä virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, minkä 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  

 
Suomen kielen yliassistentin määräaikaista virkasuhdetta haki 21.4.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 

  
 FM Sari Sulkunen 

 
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. 
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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 
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. 

 
Virkasuhteen opetusnäytetilaisuus järjestettiin 18.5.2006. Arvostelulautakunta hyväksyi 
hakija Sulkusen opetusnäytteen arvolauseella hyvä. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 6. 
 
Laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys on liitteenä nro 7.  

 
Laitoksen johtajan esityksen perusteella FM Sari Sulkusta voidaan pitää erittäin hyvin 
perehtyneenä tehtäväalaan ja kelpoisena suomen kielen yliassistentin virkasuhteeseen. 
 

 ESITYS: 1.  Arvosteltaneen hakija Sulkusen opetusnäyte lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 
2.  Todettaneen, että FM Sulkunen täyttää virkasuhteen muodolliset 
kelpoisuusehdot. 
3.  Nimitettäneen FM Sari Sulkunen suomen kielen yliassistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. 

   
 PÄÄTÖS: 1.  Esityksen mukainen.  
   2. Todettiin. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
8. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

Vireille 27.2.2006 
 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
englannin kielen lehtorin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Dekaani hyväksyi 27.2.2006 tekemällään 
päätöksellä virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, minkä 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  
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Englannin kielen lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 21.4.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FM Galina Dubova 
FM Helena Miettinen 
FM Sara Myllyaho 
FM Johanna Sjöblom 
M.A. Christoph Zimmel 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä tehtävistä annetun asetuksen (309/93, 
muutettu A463/98 ja A1217/00) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona 
suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää 
tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan 
haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko virkaan nimitettävältä 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. 

 
Virantäyttösuunnitelmassa todettiin, että virkasuhteeseen nimitettävältä toivotaan 
käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Käytännöllistä perehtyneisyyttä 
arvioitaessa otetaan huomioon mm. hakijoiden opettajankoulutus ja opetuskokemus. 
Virkasuhdetta täytettäessä katsotaan eduksi tutkimus ja opetuskokemus vieraan kielen, 
erityisesti englannin kielen, oppimisen ja opettamisen alueella. Etusijalle asetetaan 
syntyperäisesti kieltä puhuva. On mahdollista, että virkasuhde voi jatkua, mikäli siihen 
saadaan rahoitusta.  
 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 18.5.2006. Laitoksen esityksen perusteella 
opetusnäytettä kutsuttiin pitämään kärkihakijat Dubova ja Miettinen. 
Arvostelulautakunta hyväksyi hakija Miettisen opetusnäytteen arvolauseella hyvä ja 
hylkäsi hakija Dubovan opetusnäytteen. 
   
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 8. 
 
Laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat 
liitteenä nro 9.  
  

 ESITYS: 1.  Arvosteltaneen hakijoiden Dubova ja Miettinen opetusnäytteet 
lautakunnan esityksen mukaisesti. 
2.  Todettaneen, että ainoastaan hakija Miettinen täyttää viran muodolliset 
kelpoisuusehdot. 
3.  Nimitettäneen FM Helena Miettinen englannin kielen lehtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. 
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PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Todettiin. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
    
9. UNKARIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 
  Kyseessä on Suomen ja Unkarin kulttuurivaihtosopimukseen perustuva unkarin kielen 

lehtorin määräaikainen virkasuhde.  Virkasuhde on perinteisesti täytetty määräajaksi. 
Virkasuhdetta on voitu täydentää kahden vuoden lisämääräyksellä. 
Kulttuurivaihtosopimuksen perusteella Jyväskylän yliopiston yhteistyöyliopisto 
Unkarissa on Debrecenin yliopisto, jonka ehdottamista henkilöistä unkarin kielen lehtori 
on yleensä virkasuhteeseen valittu.  

 
  Tehtävän julistaa haettavaksi yhteistyökäytäntöjen mukaisesti Unkarin 

kulttuuriyhteistyötä koordinoiva Unkarin opetusministeriön alainen viranomainen 
(Balint Balassi -instituutti), joka kulttuurivaihtosopimuksen mukaisesti esittää 
Debrecenin yliopiston ehdottamaa henkilöä. 

 
  Keväällä 2005 päättyneen haun perusteella Balassi -instituutti esitti lehtorin tehtävään 

ilmoittautuneista ehdokkaista MA Orsolya Fábiánia (Debrecenin yliopisto) 
virkasuhteeseen. Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto nimitti MA Fábiánin 
unkarin kielen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–31.7.2006. 

      
  Unkarin kielen lehtorin rahoitus sisältyy hungarologia-hankkeen määrärahoihin. 
  

 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. 

    
  Hungarologian professori Tuomo Lahdelma esittää, että unkarin kielen lehtorin 

määräaikaista virkasuhdetta jatketaan ajaksi 1.8.2006–30.6.2008  
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  Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 10. 
 
  ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että MA Orsolya Fábián nimitettäisiin 

unkarin kielen lehtorin (A21) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.8.2006–30.6.2008.   

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
10. KIELTEN ASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 10212) 
 

Vireille 28.2.2006 
 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
kielten assistentin viran 1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kyseessä on 
laitosneuvoston 10.3.2004 hyväksymän virkasuunnitelman mukainen virkajärjestely. 
Kielten laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 25.1.2006 esittänyt tiedekunnalle, 
että ranskan kielen assistentin virka muutetaan assistentuuriksi, jonka ala on kielet. 
Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka 
hyväksyi sen 15.3.2006.  

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.2.2006 kielten assistentin viran täyttöä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka 
julistetaan haettavaksi 1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallintovirasto julisti 
viran haettavaksi. 

 
Kielten assistentin virkaa hakivat 21.4.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
 FM Heli Blankenstein  
 FM Galina Dubova 
 FM Annamari Heikkilä 
 M.A. Sarah Helsig 
 FM Sisko Jaakkola 
 FM Camilla Jauhojärvi-Koskelo  
 FM Mikko Kajander  
 FM Pasi Kallio 
 HuK Kati Kauppinen   
 FM Samu Kytölä 
 FM Leila Kääntä 
 FM Anna-Reetta Latvanen 
 FM Sanna Lehtonen  
 FM Niina Lilja 
 FM Helena Miettinen 
 FM Maarit Niemelä  
 HuK Mari Oksanen 
 FM Anni-Marja Seppänen 
 FM Riikka Ullakonoja  
 FL Heidi Vaarala 
 FM Piia Varis  
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Fil.yo Miia Kurosen hakemus saapui määräajan jälkeen. 
Sarah Helsig on 5.5.2006 päivätyllä kirjeellään peruuttanut hakemuksena virkaan. 

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 6 §:n 
mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.  
 
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. 
 

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys sekä hakijoiden ansioiden vertailu ovat 
liitteenä nro 11. 
 
ESITYS: 1.  Todettaneen, että hakija Kurosen hakemus saapui myöhässä ja että 

hakija Helsig on peruuttanut hakemuksensa virkaan. 
 2.  Todettaneen, että kaikki muut hakijat, paitsi HuK Kati Kauppinen ja 

HuK Mari Oksanen täyttävät viran muodolliset kelpoisuusehdot   
 3.  Nimitettäneen FM Riikka Ullakonoja kielten assistentin virkaan 

1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 
 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 2. Todettiin. 
 3. Esityksen mukainen. 

 
 
11. KIELTEN ASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 10149)  
 

Vireille 28.2.2006 
 

Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
kielten assistentin viran 1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kyseessä on 
laitosneuvoston 10.3.2004 hyväksymän virkasuunnitelman mukainen virkajärjestely. 
Kielten laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 25.1.2006 esittänyt tiedekunnalle, 
että englannin kielen assistentin virka muutetaan assistentuuriksi, jonka ala on kielet. 
Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka 
hyväksyi sen 15.3.2006.  

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.2.2006 kielten assistentin viran täyttöä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka 
julistetaan haettavaksi 1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallintovirasto julisti 
viran haettavaksi. 
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Kielten assistentin virkaa hakivat 21.4.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
 

FM Heli Blankenstein 
FM Galina Dubova 
FM Annamari Heikkilä  
M.A. Sarah Helsig  
FM Sisko Jaakkola 
FM Camilla Jauhojärvi-Koskelo 
FM Mikko Kajander 
FM Pasi Kallio 
HuK Kati Kauppinen 
FM Samu Kytölä 
FM Leila Kääntä 
FM Anna-Reetta Latvanen  
FM Sanna Lehtonen  
FM Niina Lilja 
FM Helena Miettinen 
HuK Mari Oksanen 
FM Anna Pajunen 
FM Anna Saarela-Korhonen 
FM Anni-Marja Seppänen  
FM Riikka Ullakonoja 
FL Heidi Vaarala 
FM Piia Varis  
 
Fil.yo Miia Kurosen hakemus saapui määräajan jälkeen. 

 Sarah Helsig on 5.5.2006 päivätyllä kirjeellään peruuttanut hakemuksena virkaan. 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 6 §:n 
mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.  
 
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. 

 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys sekä hakijoiden ansioiden vertailu ovat 
liitteenä nro 12. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen, että hakija Kurosen hakemus saapui myöhässä ja että 

hakija Helsig on peruuttanut hakemuksensa virkaan. 
  2. Todettaneen, että kaikki muut hakijat, paitsi HuK Kati Kauppinen ja 

HuK Mari Oksanen täyttävät viran muodolliset kelpoisuusehdot 
 3. Nimitettäneen FM Niina Lilja kielten assistentin virkaan 1.8.2006 

alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.  



 13

 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Todettiin. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
12. JOURNALISTIIKAN ASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 10234) 
 
 Vireille 28.2.2006 

 
Viestintätieteiden laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
haettavaksi journalistiikan assistentin viran 1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 
Viestintätieteiden laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 31.8.2005 esittänyt 
tiedekunnalle, että tiedotusopin assistentin virka muutetaan journalistiikan assistentin 
viraksi. Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka 
hyväksyi sen 15.3.2006.  

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.2.2006 journalistiikan assistentin viran 
täyttöä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että 
virka julistetaan haettavaksi 1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
Journalistiikan assistentin virkaa hakivat 21.4.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 

  
 FM Irene Pakkanen 

FM Samuel Raunio 
FM Panu Uotila  

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 6 §:n 
mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.  

 
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. 

 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkosen esitys sekä hakijoiden ansioiden 
vertailu ovat liitteenä nro 13. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset 

kelpoisuusehdot. 
 2. Nimitettäneen FM Samuel Raunio journalistiikan assistentin virkaan 

1.8.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 
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 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Esityksen mukainen.  
 
 
13. FT JARI PAKKASEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 28.2.2006 

 
FT Jari Pakkanen on jättänyt 14.2.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin taidehistorian, erityisesti poikkitieteellisen antiikintutkimuksen 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. 

 
Kokouksessaan 28.2.2006 tiedekuntaneuvosto piti taidehistorian, erityisesti 
poikkitieteellisen antiikintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Erik Østbyn (Bergenin yliopisto) ja 
valtionarkeologi Henrik Liliuksen antamaan lausuntonsa FT Pakkasen tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina, liite nro 14. Molemmat 
asiantuntijat katsovat FT Pakkasen tieteellisesti päteväksi taidehistorian, erityisesti 
poikkitieteellisen antiikintutkimuksen dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi keskiviikkona 24.5.2006 klo 
10 salissa JT 202. FT Jari Pakkanen esittää opetusnäytteensä aiheeksi Poikkitieteellisyys 
ja antiikin rakennetun ympäristön tutkimus: Erekhtheion ja Athene Poliaan temppeli. 
  

 ESITYS: 1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).  
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 

  3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Heikki 
Hanka, pj., professori Raine Koskimaa, professori Janne Vilkuna, tutkija 
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Irma Hirsjärvi, tutkija Ari Häyrinen, amanuenssi Juha Teppo, siht. ja 
opiskelija Heidi Hummastenniemi.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Vesterinen, 

Muittari, Piirainen-Marsh, Karonen, Salo-Lee ja Valo katsoivat FT Jari 
Pakkasen tieteellisesti päteväksi. 

  2.  Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen.  
 
 
14. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (historian professorin virka) 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 

että FT Jari Ojala nimitettäisiin historian professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2006–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hanke. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken perustelumuistio on liitteenä nro 15. 
 
ESITYS:  Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. Kirjattiin tiedoksi, että yliassistentti Jari Ojala ei 

osallistunut asian käsittelyyn. 
 

 
15. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (etnologian professorin virka) 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 
  että Ph.D. Pertti Anttonen nimitettäisiin etnologian professorin (vakanssinro 00071) 

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2006–31.5.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus. 

  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 16. 
 
  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
16. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 

että FT Pertti Hurme nimitettäisiin yhteisöviestinnän professorin (vakanssinro 10123) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena 
on avoimen viran hoito/jatkomääräys.  
 
Viestintätieteiden laitoksen esityksestä tiedekuntaneuvosto nimitti kokouksessaan 
22.11.2005 FT Hurmeen yhteisöviestinnän professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.7.2006.  
 

  ESITYS: 1. Nimitettäneen esityksen mukaisesti.  



 16

   2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Hurmeelle myönnettäisiin 
virkavapaus yhteisöviestinnän lehtorin (vakanssinro 10697) virasta. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Valo ei 

 osallistunut asian käsittelyyn. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
17. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että kasv. yo Outi Ahonen nimitettäisiin viittomakielen yliopistonopettajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena 
on sijaisuus. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 17. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 
että FM Kaisa Ahvenjärvi nimitettäisiin yliopistonopettajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittaman, määräaikaisen (2004–2006) äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajien koulutushankkeen loppuunsaattaminen.  
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
että FM Salme Korkala nimitettäisiin puheviestinnän assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen projekti: tutkijakoulutus. 
että FT Vilma Luoma-aho nimitettäisiin yhteisöviestinnän lehtorin (vakanssinro 10697) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena 
on sijaisuus. 
että FM Marko Siitonen nimitettäisiin puheviestinnän assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen projekti: tutkijakoulutus. 
 

  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Valo ei 

 osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 
18. LUKUVUODEN 2006–2007 TYÖSUUNNITELMAT 
 

Laitokset ovat esittäneet liitteen nro 18 mukaiset lukuvuoden 2006–2007 
työsuunnitelmat hyväksyttäväksi. 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen lukuvuoden 2006–2007 työsuunnitelmat.  
  
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
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19.  MAISTERI- JA JATKOTUTKINTOAINEIDEN PÄÄEDUSTAJAT 2006–2008 
    

Laitosjohtajien esitykset vähintään maisteritasoisten oppiaineiden pääedustajiksi ovat 
oheisena (liite nro 19).  Tiedekuntaneuvosto on määritellyt pääedustajien tehtävät 
kokouksessaan 28.2.2006. Elokuun 1. pnä 2006 alkava toimikausi esitetään päättyväksi 
31.7.2008, jonka jälkeen toimikaudet noudattaisivat tiedekuntaneuvoston kausia eli 
olisivat kolmivuotisia.  
 
ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti ja päätettäneen, että kauden aikana 

tapahtuvat muutokset hyväksyy dekaani. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
20. HUNGAROLOGIAN OPETUSSUUNNITELMA 
 
  Pöydälle 4.4.2006. 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää hyväksyttäväksi hungarologian uusitun 
opetussuunnitelman lukuvuodelle 2006–2007 (liite nro 20). 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
21. OIKAISUPYYNTÖ ULKOMAALAISHAUSSA (englannin kieli) 

 
Tutkinto-oikeutta maisteriopintoihin on hakenut tammikuun haussa Ahmad El Massri 
(Palestiina). Englannin oppiaineen esityksestä hakemusta ei hyväksytty (varadekaanin 
päätös 3.5.2006). El Massri pyytää asian uudelleen käsittelyä ja oikaisua (liite nro 21). 
 
Kielteisen päätöksen perusteluna on se, että El Massrin Bachelor-tutkinnon 
kurssisuoritusten taso ei vastaa sitä, mitä oppiaineessa edellytetään maisteritason 
opinnoissa. Lisäksi El Massrilla on jo tutkinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa 
(kehitysyhteistyön maisteriohjelma) eli hän voi sivuaineen valintakokeen kautta pyrkiä 
saamaan englannin kielen sivuaineekseen, jota kautta voi edetä maisteritasoon saakka. 
 
ESITYS:  Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä.  
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
22. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Knuuttila, Matyas, Tuokko) 
 

FM Maarit Knuuttila on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Kansanomaisen keittämisen taito. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kaija Heikkinen (Joensuun 
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yliopisto) ja dosentti Pia Olsson (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Pirjo Korkiakangas. 
FM Emese Matyas on anonut väittelylupaa puolustaakseen saksan kielen ja kulttuurin 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sprachlernspiele im Auge von 
Fremdsprachenlehrern – Stellenwert von Sprachspielen und subjektive Theorien der 
Lehrenden über den Spieleinsatz im finnischen und ungarischen gymnasialen 
Deutschunterricht. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Karin Kleppin (Ruhrin yliopisto, Saksa) ja professori Michael Uljens (Åbo 
Akademi). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Ahti Jäntti ja 
toisena ohjaajana dosentti Sauli Takala. 
 
FM Eeva Tuokko on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Mille tasolle perusopetuksen englannin 
opiskelussa päästään? Perusopetuksen kansallisen arvioinnin 1999 tuloksia. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti KT Heini-Marja 
Järvinen (Turun yliopisto) ja FT Taina Juurakko-Paavola. Tutkimuksen pääohjaajana 
on toiminut dosentti Sauli Takala. 
 
ESITYS: Määrättäneen. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
23. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Joensuu) 
 

FL Sanna Joensuu on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yhteisön jäsenen roolista sisäiseksi asiakkaaksi. 
Työelämän muutos ja sisäisen viestinnän haasteet. Tiedekunta määräsi 17.1.2006 
ennakkotarkastajiksi professori Hannu Niemisen (Turun yliopisto) ja professori Erkki 
Karvosen (Tampereen yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Joensuulle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 22 ja 23). 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 

24. VÄITÖSTILAISUUS (Joensuu) 
 
FL Sanna Joensuu on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yhteisön jäsenen roolista sisäiseksi asiakkaaksi. 
Työelämän muutos ja sisäisen viestinnän haasteet. Väitöslupa myönnettiin 23.5.2006. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 16.9.2006 klo 12 salissa S212 (Vanha juhlasali). 
Vastaväittäjänä toimii professori Hannu Nieminen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Jaakko Lehtonen. 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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25. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Heinänen) 
 

FM Seija Heinäsen taidehistorian väitöskirjan Käsityö – taide – teollisuus. Näkemyksiä 
käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä 
hyväksyminen. FM Heinänen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 28.4.2006. 
Vastaväittäjänä toimi emeritaprofessori Pirkko Anttila (Helsingin yliopisto). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Heinäselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 24). 

 
Tilaisuuden kustos professori Annika Waenerberg toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus sujui intensiivisen keskustelun merkeissä, johon vastaväittäjä oli 
valmistautunut erittäin hyvin. Väittelijä puolestaan pystyi perustelemaan väitöskirjansa 
lähtökohdat erittäin sujuvasti, joten keskustelu muodostui yleisön kannalta valaisevaksi 
ja opettavaksi tilaisuudeksi. 
 
Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

26. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Heinänen) 
 
FM (väit.) Seija Heinänen on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian tohtorin 
tutkinto. 
 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
 
 
Jyväskylässä 24. päivänä toukokuuta 2006 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Maarit Valo 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani  Heikki Hanka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 


