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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 24.5.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen, dekaanin ja varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. JOURNALISTIIKAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10125) 

 
 Vireille 28.2.2006 

 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esitti 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 sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan viestintätieteiden laitokselle. 
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 14.3.2006 journalistiikan professorin viran 
virantäyttöselosteen. Rehtori on 3.5.2006 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
 Journalistiikan professorin virkaa hakivat 19.6.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
 YTT Ari Heinonen 
 FT Jaana Hujanen 
 FT Tapani Huovila 
 YTT Erkki Karvonen 
 Ph.D. Epp Lauk 
 YTT Jukka Pietiläinen 
 YTT Seija Ridell 
 FT Turo Uskali  

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 29.8.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Lars-Åke Engblom (Högskolan i Jönköping), Cees Hamelink (Amsterdamin 
yliopisto), Ullamaija Kivikuru (Helsingin yliopisto) ja dosentti Terhi Rantanen (London 
School of Economics) sekä varalle professorit Klaus Schönbach (Amsterdamin 
yliopisto) ja Eli Skogerbø (Oslon yliopisto). 
  
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 6/8.5.2007 liitteenä nro 1. 

 
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.5.2007, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 29.5.2007 klo 13 alkaen 
luentosalissa C 3 ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Heinonen, Hujanen, Lauk ja Ridell. 
 
YTT Ari Heinonen on 22.5.2007 peruuttanut hakemuksensa virkaan. 
 
Dekaani hyväksyi 22.5.2007 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 
 
FT Jaana Hujanen Journalistisen työn ihanteet tutkimuskohteena 
Ph.D. Epp Lauk  Challenges of Journalism Research 
YTT Seija Ridell  Media välinä, journalismi välittämisenä 

  
Hakijat Hujanen ja Lauk ilmoittivat sähköpostitse, että he ovat estyneet antamasta 
opetusnäytettä ko. ajankohtana. Heidän opetusnäytteensä esitetään pidettäväksi 
tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 12.6.2007 klo 10.00 salissa A 103. 

  
 ESITYS: 1. Kuultaneen hakija Ridellin opetusnäyte. 
  2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 
     
  PÄÄTÖS: 1. Kuultiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
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4. HISTORIAN LEHTORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10461) 
 
  Vireille 20.3.2007 
 

Yleisen historian lehtorin virka on perustettu 1.9.1973. Virka on yliopiston yhteinen ja 
sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokselle. Laitoksen 
laitosneuvosto esitti kokouksessaan 22.2.2007 humanistiselle tiedekunnalle, että lehtorin 
virka, jonka ala on yleinen historia, muutetaan lehtorin viraksi, jonka ala on historia ja 
että sen jälkeen virka julistettaisiin haettavaksi 1.7.2007 alkaen. Lehtori Kalevi Ahonen 
on sanoutunut irti virasta 1.7.2007 alkaen. Humanistinen tiedekunta esitti viran alan 
muuttamista yliopiston rehtorille, joka hyväksyi sen 29.3.2007 tekemällään päätöksellä. 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2007 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että virka julistettaisiin haettavaksi 
1.7.2007 alkaen. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Historian lehtorin virkaa hakivat 4.5.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FT Jari Eilola 
FT Piia Einonen 
FT Tapani Hietaniemi 
FT Markku Hokkanen 
VTT Antti Häkkinen  
FT Marja-Leena Hänninen 

  FT Pasi Ihalainen 
  FT Tiina Kinnunen 

FT Marko Lamberg 
FT Satu Matikainen 
FT Jari Ojala 
FT Ali Pylkkänen 
FL Mika Rissanen 
FT Heikki Roiko-Jokela 
FL Timo Särkkä 
FT Heli Valtonen 
FL Mari Vares 
FT Kustaa H.J. Vilkuna 
 
FL Mika Rissanen on peruuttanut 8.5.2007 hakemuksensa virkaan ja FT Ali Pylkkänen 
9.5.2007. 

 
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/1993, muutettu A1217/2000) 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.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin 
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ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 
2 momentin mukaan 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. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin 
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan 
osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Asetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin 
säädetä. 

   
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 8.5.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 

 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 14.5.2007. Laitoksen esityksen perusteella 
virkaan kelpoiset hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte.  
 
Dekaani vapautti 9.5.2007 tekemällään päätöksellä hakijat Hietaniemi, Hokkanen, 
Matikainen, Roiko-Jokela ja Särkkä opetusnäytteen pitämisestä. He ovat antaneet 
opetusnäytteen 8.5.2006 historian yliassistentin virantäyttöä varten. Heidän 
opetusnäytteensä arvosteltiin seuraavasti: Hietaniemi hyvä, Hokkanen erinomainen, 
Matikainen erinomainen, Roiko-Jokela erinomainen ja Särkkä hyvä  
 
Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 
seuraavilla arvolauseilla: 
 
FT Jari Eilola  hyvä 
FT Piia Einonen  hyvä 

  VTT Antti Häkkinen  erinomainen 
FT Marja-Leena Hänninen hyvä 

  FT Pasi Ihalainen erinomainen 
FT Tiina Kinnunen hyvä 

  FT Marko Lamberg erinomainen 
FT Jari Ojala  erinomainen 
FT Heli Valtonen hyvä 
FL Mari Vares  hyvä 

  FT Kustaa H.J. Vilkuna erinomainen 
  
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 
Laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, että historian lehtorin virkaan nimitettäisiin FT 
Jari Ojala. 
 
Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 2. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 3. 

 
 ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
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2. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset 
kelpoisuusehdot. 

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Jari Ojala nimitettäisiin 
lehtorin virkaan, jonka ala on historia (vakanssinro 10461), 1.7.2007 
alkaen. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
5. DIGITAALISEN KULTTUURIN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN V IRKASUHDE  
 
  Vireille 1.3.2007 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi lehtorin määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on digitaalinen 
kulttuuri, ajaksi 1.8.2007–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on englanninkielinen 
Digital Culture -maisteriohjelma. Dekaani hyväksyi 1.3.2007 tekemällään päätöksellä 
virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen 
hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
 
Digitaalisen kulttuurin lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.4.2007 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FL Kimmo Lehtonen 
FL Terhi Skaniakos 
 
VTT Taina Rajantin hakemus saapui myöhästyneenä. 

   
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/1993, muutettu A1217/2000) 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.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin 
ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 
2 momentin mukaan 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. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin 
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan 
osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Asetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin 
säädetä. 
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Dekaani hyväksyi 11.5.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 
 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 14.5.2007. Laitoksen esityksen perusteella 
virkaan kelpoiset hakijat Lehtonen ja Skaniakos kutsuttiin pitämään opetusnäyte.  
 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet ja päätti esittää tiedekuntaneuvostolle 
niiden hyväksymistä seuraavin arvolausein:  
 
FL Kimmo Lehtonen  hyvä 
FL Terhi Skaniakos  erinomainen 

 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4. 
 
Laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, että digitaalisen kulttuurin lehtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin FL Kimmo Lehtonen. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 5. 
 

 ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

2. Todettaneen, että molemmat hakijat täyttävät virkasuhteen muodolliset 
kelpoisuusehdot. 

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FL Kimmo Lehtonen 
nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
digitaalinen kulttuuri, ajaksi 1.8.2007–31.7.2009. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
6. PUHEVIESTINNÄN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE  
 (vakanssinro 10617) 
 
  Vireille 20.3.2007 
 

Lehtorin virka (puheoppi; puheviestintä) on perustettu 1.9.1982 alkaen. Yliopiston 
rehtorin päätöksellä 25.1.1991 se on muutettu puheviestinnän lehtorin viraksi 1.8.1991 
alkaen. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan 
viestintätieteiden laitokselle. Laitoksen johtaja Tarja Valkonen esitti humanistiselle 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi puheviestinnän lehtorin määräaikaisen 
virkasuhteen ajaksi 1.8.2007–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2007 virkasuhteen täyttämistä varten 
laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen 
haettavaksi. 

 
Haettavaksi esitetty virkasuhde sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
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Puheviestinnän lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.5.2007 päättyneen 
määräajan kuluessa:  
 
FT Maija Gerlander 
FL Lotta Kokkonen 
FT Leena Mikkola 

 
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/1993, muutettu A1217/2000) 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.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin 
ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 
2 momentin mukaan 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. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin 
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan 
osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Asetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin 
säädetä. 

  
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2007 opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 

 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 21.5.2007. Laitoksen esityksen perusteella kaikki 
hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte.  
 
Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 
seuraavin arvolausein: 
 
FT Maija Gerlander hyvä 
FL Lotta Kokkonen hyvä 
FT Leena Mikkola erinomainen 
 

 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 6. 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, että puheviestinnän lehtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin FT Leena Mikkola. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 7. 

 
 ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 



 8 

2. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät virkasuhteen muodolliset 
kelpoisuusehdot. 

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Leena Mikkola 
nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
puheviestintä (vakanssinro 10617), ajaksi 1.8.2007–31.7.2010.   

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Kirjattiin tiedoksi, että lehtori Leena Mikkola ei osallistunut asian 

käsittelyyn.  
 
 
7. PUHEVIESTINNÄN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11183) 
 
  Vireille 20.3.2007 
  

Yliopiston rehtori on päätöksellään 5.2.1990 perustanut puheviestinnän yliassistentin 
viran 1.3.1990 alkaen. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen 
tiedekuntaan viestintätieteiden laitokselle. Laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 
14.2.2007 humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi viran haettavaksi 1.8.2007 
alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2007 
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että 
virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Puheviestinnän yliassistentin virkaa hakivat 4.5.2007 päättyneen määräajan kuluessa:  
 

 FT Maija Gerlander 
 FL Lotta Kokkonen 
 FT Leena Mikkola 
 FT Maili Pörhölä 
 FL Annaleena Ylinen 
 

 Asetuksen (309/1993, muutettu A1217/2000) 3 §:n mukaan yliassistentilta 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.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin 
ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 
2 momentin mukaan 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. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin 
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan 
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osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Asetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin 
säädetä. 

   
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2007 opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat.  

 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 21.5.2007. Laitoksen esityksen perusteella kaikki 
hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte.  
 
Arvostelulautakunta arvosteli opetusnäytteet seuraavasti: 
 

 FT Maija Gerlander hyvä 
 FL Lotta Kokkonen hyvä 
 FT Leena Mikkola erinomainen 
 FT Maili Pörhölä erinomainen 
 FL Annaleena Ylinen hyvä 

 
 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 8. 

 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkosen esitys ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 9. 
  

 ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

2. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset 
kelpoisuusehdot. 

3. Nimitettäneen FT Maili Pörhölä yliassistentin virkaan, jonka ala on 
puheviestintä (vakanssinro 11183) 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Kirjattiin tiedoksi, että lehtori Leena Mikkola ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 
8. KIRJALLISUUDEN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 11160) 
 
  Vireille 27.2.2007 
 

Kirjallisuuden yliassistentin virka on perustettu 1.9.1972 alkaen valtiovarainministeriön 
kirjeellä n:o P 625/28.1.1972. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen 
tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Laitoksen johtaja Hanna 
Pirinen esitti humanistiselle tiedekunnalle, että kirjallisuuden yliassistentin virka 
julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto 
hyväksyi kokouksessaan 27.2.2007 viran täyttämistä varten laaditun virantäyttö-
suunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
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Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
Kirjallisuuden yliassistentin virkaa hakivat 4.4.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FL Elina Arminen 
FT Vesa Haapala 
KM Sirke Happonen 
FL Mari Hatavara 
FT Samuli Hägg 
FM Juri Joensuu 
FT Katriina Kajannes 
FT Mikko Keskinen 
FT Tuula Laakkonen 
FL Merja Sagulin 
FL Reijo Virtanen 
 
FL Elina Arminen, FT Tuula Laakkonen, FL Merja Sagulin ja FL Reijo Virtanen ovat 
peruuttaneet hakemuksensa virkaan. 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/1993, 
muutettu A 1217/2000) 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.  

 
 

Dekaani on 8.5.2007 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat.  
 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 22.5.2007. Laitoksen esityksen perusteella 
virkaan kelpoiset hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte. Hakijat Kajannes ja Haapala 
ilmoittivat sähköpostitse, että he ovat estyneet antamasta opetusnäytettä ko. ajankohtana. 
Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle, että heille järjestettäisiin uusi 
opetusnäytetilaisuus 19.6.2007. 
 

  ESITYS: Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
9. PUHEVIESTINNÄN ASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro10233) 
 
  Vireille 20.3.2007  
 

Puheopin assistentin ylimääräinen toimi on perustettu 1.3.1976. Yliopiston rehtorin 
päätöksellä 25.1.1991 se on muutettu puheviestinnän assistentin viraksi 1.8.1991 alkaen. 
Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan viestintätieteiden 
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laitokselle. Laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 14.2.2007 humanistiselle 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi puheviestinnän assistentin viran 1.8.2007 
alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2007 
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että 
virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Puheviestinnän assistentin virkaa hakivat 4.5.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FM Teemu Kauppi 
FL Lotta Kokkonen 
FM Salme Korkala 
FM Anne Laajalahti 
FL Annaleena Ylinen 

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/1993) 6 §:n 
mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.  
 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin 
ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 
2 momentin mukaan 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. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin 
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan 
osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Asetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin 
säädetä. 

  
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkosen esitys ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 10. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset 

kelpoisuusehdot.  
   2. Nimitettäneen FL Annaleena Ylinen assistentin virkaan, jonka ala on 

puheviestintä (vakanssinro 10233) 1.8.2007 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi.
   

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

 
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 

 että FT Pertti Hurme nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 
ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10845), ajaksi 1.8.2007–31.12.2008. 
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Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. FT Hurme on hoitanut ko. 
professuuria 1.1.2007 lähtien.  

 
 Yhteisöviestinnän professuurin (vakanssinro 10123) täyttöprosessissa oli kansainvälinen 

haku. Humanistinen tiedekunta totesi (24.10.2006) FT Pertti Hurmeen kelpoiseksi 
professorin virkaan ja asetti hänet virkaan toiselle sijalle.   

 
 Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio ja yhteenveto hakijan ansioista ovat 

liitteenä nro 11. 
 
  ESITYS:  Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
  PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 
 
 
11. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 

 Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
 että MA Susannah Davis nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 

ala on englannin kieli (tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, vakanssinro 10658), 
ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.  

  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 12. 
 
  Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 

 että FT Petri Toiviainen nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaisen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Musiikki, kinetiikka ja kehollinen kognitio. 

 että FT Petri Toiviaiselle myönnettäisiin virkavapaus professorin virasta, jonka ala on 
musiikki (vakanssinro 13500) ko. ajaksi.   

 
  
  ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen esitysten mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
12. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Vares) 
 
  FL Mari Vares on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan The Question of Western Hungary/Burgenland, 1918 - 1923. A 
Territorial Question in the Context of National and International Policy. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kalervo Hovi (Turun 
yliopisto) ja professori Max Engman (Åbo Akademi). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Seppo Zetterberg. 

 
  ESITYS:  Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
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13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Korhonen) 
 
  Professori Timo Cantell (Sibelius-Akatemia) ja professori Pertti Hurme esittävät, että 

FM Pekka Korhosen musiikkitieteen lisensiaatintutkimus Yhteistyön kehittäminen 
Helsingin rytmimusiikin korkeakoulukentässä: hallinnollinen näkökulma 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Matti Vainio. 
Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Korhoselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13). 

 
  Professori Tuomas Eerola esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
14. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Korhonen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Pekka Tapio Korhonen 
  pääaine: musiikkitiede 
   hyväksytty 
   
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 29. toukokuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi  
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


