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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 7.6.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin/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 
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YTT Heikki Luostarinen nimitettiin 1.8.2005 alkaen vastaavaan virkaan Tampereen 
yliopistossa. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan viestintätieteiden laitokselle. 
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. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 29.5.2007 hakija Ridellin opetusnäytteen. 
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 ESITYS: Kuultaneen hakijoiden Hujanen ja Lauk opetusnäytteet ja arvosteltaneen 
opetusnäytteet. 

       
  PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavin arvolausein: 
 
   FT Jaana Hujanen erinomainen  
   Ph.D. Epp Lauk hyvä  
   YTT Seija Ridell hyvä 
 
 
4. LATINAN KIELEN LEHTORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10589) 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

Latinan kielen lehtorin virka on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 20.1.1965. 
Virka on yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten 
laitokselle. Virka vapautuu 1.8.2007 lehtori Anne Helttulan jäädessä eläkkeelle. Kielten 
laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi. 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2006 latinan kielen lehtorin viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto julisti 
viran haettavaksi. 

   
  Virka kuuluu tiedekunnan ja kielten laitoksen virkasuunnitelmaan. 
 
  Latinan kielen lehtorin virkaa hakivat 25.1.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
  FT Maijastina Kahlos 
  FL Anneli Kela 
  FM Rea Kela 
  FT Kalle Korhonen 
  FL Mika Rissanen 
  FM Henrik Roschier 
  FT Raija Sarasti-Wilenius 
  FT Timo Sironen 
  FT Raija Vainio 
  FL Ville Vuolanto 
 

FT Maijastina Kahlos on peruuttanut hakemuksensa 2.4.2007, FL Anneli Kela 3.4.2007, 
FL Mika Rissanen 22.2.2007, FT Raija Sarasti-Wilenius 20.3.2007 ja FL Ville Vuolanto 
21.2.2007. 
   

 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 (309/1993, muutettu 1083/1995) 4 §:n, 3 momentin mukaan kielten lehtorilta 
vaaditaan, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin. 

 
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. 

 
Dekaani hyväksyi päätöksellään 12.3.2007 opetusnäytetilaisuuteen liittyvät asiat. Viran 
opetusnäytetilaisuus järjestettiin 28.3.2007. Laitoksen esityksen perusteella virkaan 
kelpoiset hakijat Korhonen, Sironen ja Vainio kutsuttiin pitämään opetusnäyte. 
Arvostelulautakunta esitti, että hakija Kalle Korhoselle annetaan arvosana hyväksytty, 
hakija Timo Siroselle hyväksytty ja hakija Raija Vainiolle hyvä. 
  
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 5/17.4.2007 
liitteenä nro 1. 

 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esitti, että latinan kielen lehtorin virkaan 
nimitettäisiin FT Raija Vainio. 

 
Tiedekuntaneuvosto arvosteli kokouksessaan 17.4.2007 hakijoiden opetusnäytteet 
lautakunnan esityksen mukaisesti ja totesi hakijat Korhonen, Sironen ja Vainio 
kelpoisiksi latinan kielen lehtorin virkaan. Tiedekuntaneuvosto esitti kokouksessaan 
yliopiston hallitukselle, että latinan kielen lehtorin virkaan nimitettäisiin FT Raija 
Vainio. 
 
Yliopiston hallitus palautti kokouksessaan 23.5.2007 asian tiedekuntaneuvostolle 
uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksen päätöksen mukaan esityksestä tulee käydä ilmi, 
kuinka tiedekuntaneuvosto on vertaillut hakijoita kaikkien hakuilmoituksessa / viran-
täyttösuunnitelmassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. Lisäksi laadittavassa koosteessa 
hakijoiden samantyyppiset ansiot tulee selostaa samalla tavalla. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 1. 
 

 ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Raija Vainio nimitettäisiin 
lehtorin virkaan, jonka ala on latinan kieli (vakanssinro 10589), 1.9.2007 
alkaen.  

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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5. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10626) 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

Englannin kielen lehtorin virka on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 
27.2.1965. Virka on yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan 
kielten laitokselle. Virka on vapautunut edellisen viranhaltijan lehtori Alan Waltonin 
sanouduttua irti 1.8.2004 alkaen. Virka on tarkoitettu kieltä syntyperäisesti puhuvalle. 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 10.1.2007 humanistiselle 
tiedekunnalle, että virka kohdistettaisiin siten, että se on tarkoitettu englannin kieltä 
äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvalle ja että sen jälkeen virka julistettaisiin 
haettavaksi. Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, 
joka hyväksyi sen 26.1.2007 tekemällään päätöksellä. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 
kokouksessaan 16.1.2007 viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Sen 
jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi.   
 
Englannin kielen lehtorin virkaa hakivat 9.3.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
MA Richard Bailey 
MA Susannah Davis 
MLIS Alicia Jinkerson 
FT Mark Kaunisto 
PhD Susanna Kohonen 
FM Eeva Leinonen 
FL David Marsh 
PhD Christopher Rizza 
BA Gergö Santha 
PhD Britta Schneider 

   
  FL David Marsh on peruuttanut hakemuksensa 29.5.2007. 
  

 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 (309/1993, muutettu 1083/1995) 4 §:n, 3 momentin mukaan kielten lehtorilta 
vaaditaan, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin. 

 
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. 
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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. 

 
Dekaani hyväksyi 13.4.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 17.4.2007. 
Laitoksen esityksen perusteella hakijat Davis, Kaunisto ja Marsh kutsuttiin pitämään 
opetusnäyte.  
 
Tiedekuntaneuvosto arvosteli kokouksessaan 8.5.2007 opetusnäytteet lautakunnan 
esityksen mukaisesti: MA Susannah Davis erinomainen, FT Mark Kaunisto hyvä ja FL 
David Marsh hylätty. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja oli kokouksen liitteenä nro 3. 

 
Hakija David Marsh pyysi 4.4.2007 tiedekunnalta mahdollisuutta uuden opetusnäytteen 
antamiseen. Hänen esityksensä oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 6/8.5.2007 liitteenä 
nro 4. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi hakija David Marshin esityksen ja päätti uuden 
opetusnäytteen ajankohdaksi 16.5.2007. 
 
Arvostelulautakunta hyväksyi hakija David Marshin opetusnäytteen ja päätti esittää 
tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteen arvolauseeksi hyväksytty. Opetusnäytetilaisuuden 
pöytäkirja oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 7/22.5.2007 liitteenä nro 3. 
Tiedekuntaneuvosto arvosteli kokouksessaan 7/22.5.2007 FL David Marshin 
opetusnäytteen arvolauseella hyvä. 
 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys on liitteenä nro 2. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 3. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen, että hakijat Davis ja Kaunisto täyttävät viran muodolliset 

kelpoisuusehdot.   
  2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Mark Kaunisto 

nimitettäisiin lehtorin virkaan, jonka ala on englannin kieli (vakanssinro 
10626), 1.9.2007 alkaen. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

  2. Lehtori Bertold Fuchs teki esityksen, että virkaan nimitettäisiin MA 
Susannah Davis. Hänen esitystään kannatti opiskelija Heidi 
Hummastenniemi. Koska asiassa ei päästy yksimielisyyteen, dekaani 
suoritutti äänestyksen. Äänestyksessä esittelijän esitystä kannatti 11 
tiedekuntaneuvoston jäsentä (Marin, Linjamaa, Lappalainen, Pirinen, 
Ojala, Karonen, Erkkilä, Muittari, Luukka, Hanka ja Valo) ja lehtori 
Fuchsin esitystä 6 jäsentä (Rantala, Hummastenniemi, Fuchs, Pitkänen-
Huhta, Kosonen ja Salo-Lee). Tämän perusteella tiedekuntaneuvosto 
päätti esittää yliopiston hallitukselle, että FT Mark Kaunisto 
nimitettäisiin lehtorin virkaan, jonka ala on englannin kieli (vakanssinro 
10626), 1.9.2007 alkaen.   

  3. Kirjattiin tiedoksi, että professori Arja Piirainen-Marsh ei osallistunut 
asian käsittelyyn. 
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6. ETNOLOGIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 13707) 
 
  Vireille 17.4.2007 
 

Yliopiston rehtori on 26.1.2007 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2007 alkaen 
yliassistentin viran, jonka ala on etnologia. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokselle. Laitoksen laitosneuvosto 
esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 
alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.4.2007 
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 historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
Etnologian yliassistentin virkaa hakivat 16.5.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 

 FT Outi Fingerroos 
 FT Päivi Hasu 
 FT Yrjö Heinonen 
 FT Jukka Jouhki 
 FT Pirjo Korkiakangas 
 FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa 
 FL Minna Mäkinen 
 FL Heli Niskanen 
 TT Tom Sjöblom 
 VTT Anna-Maria Tapaninen 
 FT Tea Virtanen 
  

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/1993, 
muutettu A1217/2000) 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.  

 
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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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2007 opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 29.5.2007. 
Laitoksen esityksen perusteella kaikki hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte. Hakija 
Pirjo Korkiakangas on anonut 18.5.2007 vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. Hän 
antoi opetusnäytteen etnologian professuurin virantäytön yhteydessä 18.1.2005 ja 
tiedekuntaneuvosto arvosteli hänen opetusnäytteensä arvolauseella erinomainen.   

 
Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 
seuraavilla arvolauseilla: 

  
 FT Outi Fingerroos hyvä 
 FT Päivi Hasu hyvä 
 FT Yrjö Heinonen hyvä 
 FT Jukka Jouhki hyvä 
 FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa hyväksytty 
 FL Minna Mäkinen hyvä 
 FL Heli Niskanen hyvä 
 TT Tom Sjöblom hyvä 
 VTT Anna-Maria Tapaninen hyvä 
 FT Tea Virtanen hyvä 

 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4. 
 
Laitoksen johtaja Petri Karosen ja professori Laura Starkin esitys sekä yhteenveto 
hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 5. 
  

  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

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

3. Nimitettäneen FT Pirjo Korkiakangas yliassistentin virkaan, jonka ala 
on etnologia (vakanssinro 13707), 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.  

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
7. KAKSI (2) MUSIIKIN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAISTAV IRKASUHDETTA  
 

Vireille 12.4.2007 
 
Dekaani on 12.4.2007 tekemällään päätöksellä hyväksynyt musiikin yliassistentin 
määräaikaisten virkasuhteiden virantäyttösuunnitelmat ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteet haettavaksi. Virkasuhteet on sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan musiikin laitokselle. Määräaikaisuuden perusteena on 
Music, Mind and Technology -maisteriohjelma.    
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Virkasuhteita hakivat 4.5.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
M. Ed., MA Marjut Haussila 
FM Tommi Himberg 
PhD Geoffrey Luck 
FT Suvi Saarikallio 
 
M. Ed., MA Marjut Haussila on peruuttanut hakemuksensa virkasuhteeseen. 

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/1993, 
muutettu A1217/2000) 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.  

 
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 22.5.2007 opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Virkasuhteiden opetusnäytetilaisuus järjestettiin 31.5.2007. 
Laitoksen esityksen perusteella kaikki hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte. 
 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet ja päätti esittää tiedekuntaneuvostolle 
niiden hyväksymistä seuraavin arvolausein: 
 
FM Tommi Himberg hyvä 
PhD Geoffrey Luck erinomainen 
FT Suvi Saarikallio hyvä 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 6. 
 
Laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat 
liitteenä nro 7. 
 

  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

2. Todettaneen, että hakijat Luck ja Saarikallio täyttävät virkasuhteen 
muodolliset kelpoisuusehdot.  



 10 

3. Nimitettäneen FT Suvi Saarikallio ja PhD Geoffrey Luck yliassistentin 
määräaikaisiin virkasuhteisiin, joiden ala on musiikki, ajaksi 1.8.2007–
31.7.2008. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
   
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 

että FT Jaana Hujanen nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 
ala on journalistiikka (vakanssinro 10125), ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esitys on liitteenä nro 8. 
 
ESITYS: Nimitettäneen ja esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
  että FT Pertti Hurmeelle myönnettäisiin virkavapaus lehtorin virasta, jonka ala on 

yhteisöviestintä (vakanssinro 10697), ajaksi 1.8.2007–31.12.2008. Virkavapauden 
perusteena on yhteisöviestinnän professuurin hoito ko. aikana. 
 
ESITYS: Myönnettäneen ja esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Maarit Valo ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 

10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 

että FT Turo Uskali nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.8.2007–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on MetaAlert 2 -projekti/TEKES. 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
että FT Vilma Luoma-aho nimitettäisiin yliassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on yhteisöviestintä, ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena 
on yhteisöviestinnän lehtorin sijaisuus. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 9. 
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että FM Pipsa Purhonen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2007–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
viestintätieteiden tutkijakoulu. 
että FM Sari Sirkkiä-Jarva nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.2007–31.5.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Itämeren 
alueen integraation ja vuorovaikutuksen tutkijakoulu.  
 
Humanistisen tiedekunnan kanslian hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, 
että FM Juha Teppo nimitettäisiin tiedekunnan amanuenssin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen 
viran hoito/palvelukeskus. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

11. MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TURUN YLI OPISTOSSA  
 

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta esittää hyväksyttäväksi 
musiikkikasvatuksen perusopintojen opetussuunnitelman yhteistyösopimuksen 
mukaisesti lukuvuosiksi 2007–2008 ja 2008–2009. Aineopintojen suunnitelma esitetään 
keväällä 2008. 

 
 Musiikin laitos puoltaa opetussuunnitelman hyväksymistä (liite nro 10). 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelma liitteen mukaisesti.  

  
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  

 
 

12. KIRJALLISUUDEN (SANATAITEEN) PERUS- JA AINEOPIN NOT 
 
Oriveden opisto esittää hyväksyttäväksi kirjallisuuden (sanataiteen linjan) perus- ja 
aineopintojen opetussuunnitelman lukuvuodeksi 2007–2008 (liite nro 11). 

 
 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos ja kirjallisuuden oppiaine puoltavat esitystä. 
  
 ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelma liitteen mukaisesti.  
  
 PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

 
 

13. FINNISH STUDIES -PERUSOPINNOT 
  

Humanistinen tiedekunta järjestää lukuvuodesta 2007–2008 alkaen Finnish Studies -
perusopinnot, joka on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, erityisesti 
ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille.  
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Esitys opetussuunnitelmaksi on valmisteltu tiedekunnan palvelukeskuksessa (liite nro 
12). 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelma liitteen mukaisesti.  
 
 PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

 
 

14. ARKISTONHALLINNAN MAISTERIOHJELMA 
 

 Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopistossa ja informaatiotutkimuksen laitos 
Tampereen yliopistossa ovat valmistelleet suunnitelman yhteisestä arkistonhallinnan 
maisteriohjelmasta. 

  
 Suunnitelma sisältää opetussuunnitelman ja opiskelijoiden valintaperusteet (liite nro 13). 

Lisäksi on tarkoitus solmia ohjelmaa koskeva sopimus Jyväskylän ja Tampereen 
yliopistojen välillä.  

  Ohjelma esitetään syksyllä hyväksyttäväksi asetukseen yliopistojen maisteriohjelmista.
  

        ESITYS:  Hyväksyttäneen opetussuunnitelma ja valintaperusteet liitteen mukaisesti 
ehdolla, että yhteistyösopimus hyväksytään myöhemmin.  

       
         PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin opetussuunnitelma ja valintaperusteet. 

 
 
15. JATKOKOULUTUKSEN PROSESSIKUVAUS JA TOIMINTAOHJE ISTUS 
 

Schildt-instituutissa on valmisteltu jatkokoulutuksen prosessikuvausta ja 
toimintaohjeistusta osana yliopiston laatukäsikirjan luomista (liite nro 14).  Ohjeistus 
toimii myös uuden henkilöstön perehtymisasiakirjana. 

 
 Ohjeistus linkitetään varsinaiseen laatukäsikirjaan, joka on suppeampi. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin tarkennuksin.  
 
 
16. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kangasniemi, Köszeghy, Lähdesmäki, Mäkilä, Saarinen,  

                     Sivunen, Suni)    
 
  YTM Jukka Kangasniemi on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 

tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yksinäisyyden kokemisen 
avainkomponentit Yleisradion tekstitelevision Nuorten palstan kirjoituksissa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti VTT, dosentti Tommi 
Hoikkala ja FT, dosentti Sirkku Kotilainen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Kimmo Jokinen. 

 
  FM Péter Köszeghy on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Balassi Bálint életrajza (Bálint Balassin elämäkerta). 
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Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Mihály Balázs 
(Szegedin yliopisto, Unkari) ja professori Amedeo di Francesco (Napolin yliopisto, 
Italia). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma.  

 
  FM Tuuli Lähdesmäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Kuohahdus Suomen kansan sydämestä.”  
Henkilömonumentti diskursiivisena ilmiönä 1900-luvun lopun Suomessa. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti FT, dosentti Leena-Maija Rossi 
(Helsingin yliopisto) ja FT, dosentti Tutta Palin (Turun yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg. 

 
  FL Kimmo Mäkilä on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tuhoa, tehoa ja tuhlausta. Ydinasediskurssit New York 
Timesissa ja Helsingin Sanomissa 1945-1998. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti dosentti Pekka Visuri (Maanpuolustuskorkeakoulu) ja  
professori Heikki Luostarinen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Jaana Hujanen. 

 
  FM Taina Saarinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen  

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Quality on the Move. Discursive construction of 
higher education policy from the perspective of quality. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Gary Rhoades (Arizonan 
yliopisto, USA) ja professori Marjut Johansson (Turun yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Minna-Riitta Luukka. 

 
  FM Anu Sivunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen 
hajautetuissa tiimeissä. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Sanna Järvelä (Oulun yliopisto) ja professori Matti Vartiainen (Teknillinen 
korkeakoulu). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Maarit Valo. 

 
  FL Minna Suni on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Toista kieltä vuorovaikutuksessa: kielellisten resurssien 
jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti dosentti Liisa Tainio (Helsingin yliopisto) ja professori 
Riikka Alanen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Maisa Martin. 

   
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
17. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Siirola, Taimela) 
 
  Professori Maija Fredrikson (Oulun yliopisto) ja FT Suvi Saarikallio esittävät, että THM 

Elina Siirolan musiikkikasvatuksen lisensiaatintutkimus Salasoittajat – Pianonsoitto 
ikäihmisten harrastuksena hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Jukka Louhivuori. Tarkastajien lausunto on lähetetty KM Siirolalle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15). 
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  Professori Jukka Louhivuori esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  Professori Juhani Niemi (Tampereen yliopisto) ja professori Kimmo Jokinen esittävät, 

että FM Sari Taimelan nykykulttuurin tutkimuksen lisensiaatintutkimus Yksinäisyyden 
avaruus. Yksinäisyyskokemuksen tilat ”Yksin” -kirjoituskilpailun aineistossa 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut erikoistutkija, dosentti Erkki 
Vainikkala. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Taimelalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 16 ja 17). 

 
  Erikoistutkija, dosentti Erkki Vainikkala esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
18. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Knoll, Siirola, Taimela) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  Johanna Knoll 
  pääaine: saksan kieli ja kulttuuri 
   erinomainen 
 
  Elina Siirola 
  pääaine: musiikkikasvatus 
   hyvä 
 
  Sari Katriina Taimela 
  pääaine: nykykulttuurin tutkimus 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
19. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Luoma, Siitonen) 
 
  FL Pirkko Luoma on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tämä paikka. Talo ja tila isäni päiväkirjassa ja 
albumikuvissa. Tiedekunta määräsi 17.4.2007 ennakkotarkastajiksi professori Marjatta 
Saarnivaaran ja dosentti Urpo Kovalan. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Luomalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 18 ja 19). 

 
  FM Marko Siitonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Social Interaction in Online Multiplayer 
Communities. Tiedekunta määräsi 8.5.2007 ennakkotarkastajiksi professori T.L. 
Taylorin (Kööpenhaminan informaatioteknologian yliopisto, Tanska) ja yliassistentti, FT 
Tony Mannisen (Oulun yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Siitoselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 20 ja 21). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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20. VÄITÖSTILAISUUS (Luoma, Torvelainen) 
 
 FL Pirkko Luoma on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tämä paikka. Talo ja tila isäni päiväkirjassa ja 
albumikuvissa. Väittelylupa myönnettiin 12.6.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
25.8.2007 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii professori 
Marjatta Saarnivaara ja kustoksena emeritaprofessori Katarina Eskola. 

 
 FL Päivi Torvelainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaksivuotiaiden lasten fonologisen kehityksen 
variaatio. Puheen ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen 
tarkastelu. Väittelylupa myönnettiin 17.4.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
8.9.2007 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii 
emeritusprofessori Antti Iivonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena emeritusprofessori 
Matti Leiwo. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
 
Jyväskylässä 13. kesäkuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Puheenjohtaja, varadekaani Heikki Hanka   
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


