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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 23.2.2006. 
 
  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. 

 
Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan  
”Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista 
lausuntovähintään 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 
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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.” 
 
Saman asetuksen 13 §:n mukaan 
”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.”   

   
Dekaani on 15.2.2006 tekemällään päätöksellä kutsunut viran hakuun liittyvää 
opetusnäytettä antamaan hakijat: Defays, Lehtinen, Nikula, Pietikäinen ja 
Tanskanen. 
 
Viran opetusnäytetilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 14.3.2006 klo 12.15 alkaen Lyhdyssä. 

 
   Hakijoilta pyydetään näyteluentojen aiheet 1.3.2006 mennessä. 
 
   ESITYS:  1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
     

  2. Todettaneen opetusnäytettä antamaan kutsutut hakijat ja 
opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 

  
  3. Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteen 

ehdottamastaan aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Todettiin. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
4. VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA  

 (vakanssinro 10844) 
   
  Vireille 12.4.2005 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu 1.9.1972 alkaen venäjän kielen 
professorin virka, joka muutettiin asetuksella 87/23.1.1981 venäjän kielen ja 
kirjallisuuden professorin viraksi. Tasavallan presidentti nimitti viran edellisen 
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haltijan professori Erkki Peurasen virkaan 1.1.1983 lähtien. Professori 
Peuranen oli irtisanoutunut virasta 1.5.2004 lähtien.  

Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti, että viran alaksi tulisi venäjän kieli ja 
kulttuuri. Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston 
rehtorille, joka hyväksyi sen 15.4.2005. 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 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: 

  
 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).  

 
 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.” 

  
 Saman asetuksen 13 §:n mukaan 

”Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä syytä 
saa olla kolmea kuukautta pitempi.” 
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. 
 
Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan  
”Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa ehdollepanoviranomainen voi varata 
hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.”    
Dekaani on 15.2.2006 tekemällään päätöksellä kutsunut viran hakuun liittyvää 
opetusnäytettä antamaan hakijat: Lähteenmäki, Vanhala-Aniszewski ja 
Vehmas-Lehto. 
 
Viran opetusnäytetilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 14.3.2006 klo 15.00 alkaen Lyhdyssä. 

 
   Hakijoilta pyydetään näyteluentojen aiheet 1.3.2006 mennessä. 

 
   ESITYS:  1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
     

  2. Todettaneen opetusnäytettä antamaan kutsutut hakijat ja 
opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 

 
  3. Päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteen 

ehdottamastaan aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  
   2. Todettiin. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
5. 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 3), joka sisältää 
yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion. 

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

Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen 
perehtyneisyys tehtäväalaan. 

 
 2. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan 

kymmeneen.  
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 3. Esitettäneen liitteen nro 3 mukainen journalistiikan professorin 
viran virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi. 

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

  
 PÄÄTÖS: Asia jätettiin opiskelija Toni Peltosen pyynnöstä pöydälle. 

   
 
6. PUHEVIESTINNÄN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASU HDE 
 (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 4), 
joka sisältää yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden 
portfolion. 

 
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 4 mukainen puheviestinnän 

professorin määräaikaisen virkasuhteen virantäyttösuunnitelma. 
 

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että virkasuhde julistetaan 
virantäyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen välittömästi 
haettavaksi. 

  
 PÄÄTÖS:  Asia jätettiin opiskelija Toni Peltosen pyynnöstä pöydälle. 

 
 
7. YLEISEN HISTORIAN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRK ASUHDE 
 (vakanssinro 00078) 

 
Vireille 17.1.2006 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen on esittänyt 
humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi yleisen historian 
professorin A28 määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2006–31.7.2009.  
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus (Sihvola).  
 
Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian 
laitokselle. 
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.1.2006 virkasuhteen 
täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen 
hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 

 
Yleisen historian professorin virkasuhdetta hakivat 17.2.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 

  Dr. Phil. Anssi Halmesvirta 
  FT Pasi Ihalainen 
 
  FT Anu Korhosen hakemus saapui määräajan jälkeen. 
 
  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.” 
 
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin 
kohdistuvat huomautuksensa. 
Hakija Halmesvirta jätti huomautuksensa asiantuntijaehdokkaista 24.2.2006. 
Huomautus on oheisena liite nro 5. 

 
  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 virkasuhteen hakijat.  
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   Todettaneen, että FT Anu Korhosen hakemus saapui määräajan 
jälkeen.  
 
2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Jukka Korpela (Joensuun 
yliopisto) ja professori Christian Krötzl (Tampereen yliopisto). 

 
3. Todettaneen, että hakija Halmesvirran huomautus ei anna 
aihetta muuttaa asiantuntijavalintaa. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
 
   2. Esityksen mukainen 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
8. 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 on kokouksessaan 
25.1.2006 esittänyt tiedekunnalle, että suomen kielen yliassistentin virka 
muutetaan yliassistentuuriksi, jonka ala on kielet.  

  
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma (liite nro 6), joka 
sisältää yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja kielten 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
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.  

 
 ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että yliassistentin virka 

(vakanssinro 11177), jonka ala on suomen kieli, muutetaan 
yliassistentin viraksi, jonka ala on kielet. 

 
  2. Hyväksyttäneen liitteen nro 6 mukainen virantäyttösuunni-

telma. 
 
  3. Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi viran 

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

 
 
9. 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. 
 
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma (liite nro 7), joka 
sisältää yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja kielten 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
(309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto.  

 
 ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että assistentin virka 

(vakanssinro 10212), jonka ala on ranskan kieli, muutetaan 
assistentin viraksi, jonka ala on kielet. 

 
  2. Hyväksyttäneen liitteen nro 7 mukainen virantäyttösuunni-

telma. 
 
  3. Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi viran 

haettavaksi. 
 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
  2. Esityksen mukainen. 
 
  3. Esityksen mukainen. 
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10. 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. 

 
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma (liite nro 8), joka 
sisältää yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja kielten 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
(309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto.  

 
 ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että assistentin virka 

(vakanssinro 10149), jonka ala on englannin kieli, muutetaan 
assistentin viraksi, jonka ala on kielet. 

 
  2. Hyväksyttäneen liitteen nro 8 mukainen virantäyttösuunni-

telma. 
 
  3. Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi viran 

haettavaksi. 
    
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
11. 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. 
 
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma (liite nro 9), joka 
sisältää yliopiston hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion. 
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Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja 
viestintätieteiden laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
(309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto.  

 
 ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että assistentin virka 

(vakanssinro 10234), jonka ala on tiedotusoppi, muutetaan 
assistentin viraksi, jonka ala on journalistiikka. 

 
  2. Hyväksyttäneen liitteen nro 9 mukainen virantäyttösuunni-

telma. 
 
  3. Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi viran 

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

 
  
12. KIELENOPETUKSEN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VI RKASUHDE  
 

Vireille 28.2.2006 
Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
haettavaksi kielenopetuksen yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 
1.8.2006–31.7.2008. 
 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. 

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

 
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.  
 
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 10 mukainen kielenopetuksen 

yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen virantäyttösuunnitelma. 
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2. Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi virkasuhteen 
haettavaksi. 

 
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
 2. Esityksen mukainen. 

 
 

13. FT ANNA-MARIA VILKUNAN HAKEMUS DOSENTIKSI 
   
  Vireille 20.9.2005.   

FT Anna-Maria Vilkuna on jättänyt 22.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin Suomen historian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.
    
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 
       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan. 
 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä 
tarpeettomana. 
  
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.9.2005 Suomen historian 
dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi 
asiantuntijoiksi professori Jouko Vahtolan (Oulun yliopisto) ja professori Ilkka 
Nummelan antamaan lausuntonsa FT Anna-Maria Vilkunan tieteellisestä 
pätevyydestä.  
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Anna-Maria Vilkunan päteväksi Suomen 
historian dosentuuriin.  
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 
7.2.2006 FT Vilkunan tieteellisesti päteväksi Suomen historian dosentuuriin.  
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Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin perjantaina 17.2.2006. FT Anna-
Maria Vilkunan opetusnäytteen aihe oli Kruunu kartanonisäntänä – 
valtiovallan harjoittama maatalous 1500-luvun puolivälin Suomessa. 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että FT Anna-Maria Vilkunan 
opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro 11).      
  
ESITYS:  1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 

  
2. Todettaneen, että FT Anna-Maria Vilkunalla 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 Anna-Maria Vilkuna Suomen historian 
dosentiksi 1.3.2006 alkaen.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
14. PhD ELISE KÄRKKÄISEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 20.9.2005.   

PhD Elise Kärkkäinen on jättänyt 9.9.2005 tiedekunnalle anomuksen, että 
hänet nimitettäisiin englannin kielen, erityisesti vuorovaikutuslingvistiikan 
dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.  
  
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta 
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai 
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä 
opetustaito. 

       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä 
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen 
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut 
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen 
taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama 
kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan 
vaaditaan. 
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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 20.9.2005 tiedekuntaneuvosto piti englannin kielen, erityisesti 
vuorovaikutuslingvistiikan dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Tuija Virtasen (Åbo Akademi) 
ja FT Marja-Leena Sorjosen (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) antamaan 
lausuntonsa PhD Elise Kärkkäisen tieteellisestä pätevyydestä. 
FT Marja-Leena Sorjosen luovuttua asiantuntijatehtävästä, tiedekuntaneuvosto 
valitsi kokouksessaan 11.10.2005 hänen tilalleen professori Auli Hakulisen 
(Helsingin yliopisto), joka suostui tehtävään. 

 
Molemmat asiantuntijat katsovat PhD Elise Kärkkäisen tieteellisesti päteväksi 
englannin kielen, erityisesti vuorovaikutuslingvistiikan dosentuuriin. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 
7.2.2006 PhD Kärkkäisen tieteellisesti päteväksi englannin kielen, erityisesti 
vuorovaikutuslingvistiikan dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin perjantaina 17.2.2006. PhD Elise 
Kärkkäisen opetusnäytteen aihe oli Interaction-based studies of language: 
Practices in the construction of stance. Opetusnäytteen arvostelulautakunta 
esittää, että PhD Elise Kärkkäisen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen (liite nro 12). 
  
ESITYS:  1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 

  
2. Todettaneen, että PhD Elise Kärkkäisellä on asetuksen (115/98) 
8 §:n edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kielitaito ja että hän täyttää kaikki dosentilta 
edellytettävät kelpoisuusehdot. 

 
3. Nimitettäneen PhD Elise Kärkkäinen englannin kielen, 
erityisesti vuorovaikutuslingvistiikan dosentiksi 1.3.2006 alkaen.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
   2. Esityksen mukainen. 
 
   3. Esityksen mukainen. 
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15. 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. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää taidehistorian, erityisesti 
poikkitieteellisen antiikintutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen, että taidehistorian, erityisesti poikkitieteellisen 

antiikintutkimuksen dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellinen. 

 
 2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Erik Østby (Bergenin 

yliopisto) ja valtionarkeologi Henrik Lilius antamaan lausuntonsa 
FT Pakkasen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 
 2. Esityksen mukainen. 
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16. OPPIAINEIDEN PÄÄEDUSTAJIEN TOIMIKAUSI JA TEHTÄV ÄT 
    

  Oppiaineiden pääedustajien toimikautta ja tehtäviä esitetään hieman 
muutettavaksi (liite nro 13). Tehtävissä selvennetään jatko-opinnäytteiden 
arvolauseen esitysmenettelyä ja toimikausi ehdotetaan pidennettäväksi samaan 
kuin tiedekuntaneuvostolla eli kolmeksi vuodeksi. Nykyinen toimikausi päättyy 
31.7.2006 eli seuraava kausi olisi kaksivuotinen ja sen jälkeiset kolmivuotisia.  

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  
     
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
17. VÄITÖSTILAISUUS (Iskanius) 
 

FM Sanna Iskanius on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan 
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Venäjänkielisten 
maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti. Väittelylupa myönnettiin 
7.2.2006. Väitöstilaisuus pidetään 21.4.2006 klo 12.15 Paulaharjun salissa 
(Villa Rana). Vastaväittäjinä toimivat professori Kaija Heikkinen (Joensuun 
yliopisto) ja professori Mart Rannut (Tallinnan yliopisto, Viro) ja kustoksena 
professori Minna-Riitta Luukka . 

 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 

18. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kisantal, Vardja) 
 

FM Tamás Kisantal on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Elbeszélésmód és történelemkoncepció. 
A holokauszt ábrázolásának problémái. Kertomistapa ja historiankäsitys. 
Holokaustin kuvaamisen ongelmia. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Gábor Gyáni (Budapestin yliopisto, 
Unkari) ja professori Pal Deréky (Wienin yliopisto, Itävalta). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma. 
 
FL Merike Vardja  on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tegelaskategooriad ja tegelase 
kujutamise vahendid Väinö Linna romaanis ”Tundmatu sõdur”. 
Henkilökategoriat ja henkilökuvauksen keinot Väinö Linnan romaanissa 
”Tuntematon sotilas”. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Kari Sallamaa (Oulun yliopisto) ja professori Rein 
Veidemann (Tallinnan yliopisto, Viro). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
emeritusprofessori Pekka Lilja.  
 
ESITYS: Määrättäneen. 
 
PÄÄTÖS:   Esityksen mukainen. 
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19. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Rissanen, Tarvainen) 
 

Emeritusprofessori Toivo Viljamaa ja FL Jaakko Aronen (Helsingin 
yliopisto) esittävät, että FM Mika Rissasen latinan kielen lisensiaatintutkimus 
Suden uskonnollinen asema Keski-Italiassa: Lupercalia-, Hirpi Sorani- ja 
Veltha-kultit hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut lehtori, FT 
Anne Helttula. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Rissaselle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15). 

 
Lehtori Anne Helttula esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 

   
Emeritaprofessori Päivikki Antola ja dosentti Stig Söderholm (Joensuun 
yliopisto) esittävät, että FM Seija Tarvaisen folkloristiikan 
lisensiaatintutkimus Mies sanojensa takana. Folkloristinen tutkimus Niilo Yli-
Vainion ja muutaman vapaakristillisen kollegan esityksellisistä teksteistä ja 
kollektiivitraditioista hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
dosentti Laura Aro. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Tarvaiselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 16 ja 17).  
 
Professori Laura Stark esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyväksytty.  

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
   
20. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Rissanen) 
 
  Tutkintoa on anonut: 
 
  Mika Petteri Rissanen 
  pääaine: latinan kieli 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 

21. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Lehto) 
 

FL Keijo Lehdon journalistiikan väitöskirjan Aatteista arkeen. Suomalaisten 
seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos 1971 - 2005 
hyväksyminen.  
 
FL Keijo Lehto puolusti julkisesti väitöskirjaansa 11.2.2006. Vastaväittäjänä 
toimi dosentti Ari Heinonen (Tampereen yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FL Lehdolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liite nro 18). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että 
vastaväittäjä oli valmistautunut erinomaisesti ja tunsi aihepiiriä ennestään sekä 
tutkimustensa että journalistikokemuksensa kautta, ja että väitöstilaisuudessa 
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käyty keskustelu oli todellista asiantuntijoiden dialogia, jota myös 
journalistipitoinen yleisö kykeni vaivattomasti sijoittamaan omaan arkeensa.  
 
Professori Jaana Hujanen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
 

 
  
Jyväskylässä 1. maaliskuuta 2006 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


