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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 3.5.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen ja dekaanin 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.  
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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). 
  

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 paremmuus-
järjestykseen. 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. 

 
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. 

 
 Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. 
 
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 29.5.2007 klo 13 luentosalissa C 3. 
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 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 
3. Päätettäneen kutsua opetusnäytettä pitämään asiantuntijoiden 

ehdokassijoille asettamat hakijat (Heinonen, Hujanen, Lauk ja Ridell). 
4. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä ehdottamastaan 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
     
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
 
 
4. ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10794) 
 
  Vireille 8.5.2007 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu asetuksella 277/22.5.1964 suomalaisen ja 
vertailevan kansanelämän tutkimuksen professorin virka, joka on sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan. Virka muutettiin asetuksella 722/31.8.1973 etnologian 
professorin viraksi 1.9.1973 alkaen. Tasavallan presidentti nimitti 28.11.1994 FT Bo 
Lönnqvistin etnologian professorin virkaan 1.1.1995 alkaen. Virka tuli avoimeksi 
professori Lönnqvistin irtisanouduttua virasta 1.1.2005 alkaen. Viran alaa ei ole 
täsmennetty. 
 
Historian ja etnologian laitoksen laitosneuvosto esittää, että etnologian professorin virka 
julistetaan haettavaksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 2. 
 

 ESITYS: 1.  Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 
 2.  Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä 

tehtäväalaan. 
  3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan kymmeneen. 
  4.  Esitettäneen liitteen nro 2 mukainen etnologian professorin viran 

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

hyväksymisen jälkeen välittömästi haettavaksi. 
 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
  5. Esityksen mukainen. 
 
 
 
 



 4 

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 

   
 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. 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 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.  
 
Arvostelulautakunta esittää, että opetusnäytteet arvostellaan seuraavasti: 
 
MA Susannah Davis erinomainen 
FT Mark Kaunisto  hyvä 
FL David Marsh  hylätty 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 3. 

 
Hakija David Marsh on pyytänyt tiedekunnalta mahdollisuutta uuden opetusnäytteen 
antamiseen. Hänen esityksensä on liitteenä nro 4. 

 
 ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
  2.  Annettaneen hakija David Marshille mahdollisuus uuden 

opetusnäytteen antamiseen 16.5.2007.  
 

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

   3. Kirjattiin tiedoksi, että professori Arja Piirainen-Marsh ei osallistunut 
asian käsittelyyn. 

 
 
6. 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. 
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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 

   
 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. 

   
Historian ja etnologian laitos esittää, että virkaan kelpoiset hakijat voivat pitää 
opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 

   3. Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi maanantaina 14.5.2007 klo 
10.00 alkaen seminaarihuoneessa H 302. 
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4. Opetusnäytteiden arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään nimettäväksi 
professori Petri Karonen, pj., professori Seppo Zetterberg, professori 
Ilkka Nummela, professori Pirjo Korkiakangas, amanuenssi Tuulikki 
Tuomainen, siht. ja opiskelija Johanna Pietiläinen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
7. 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. 
 
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 
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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. 

  
Viestintätieteiden laitos esittää, että virkasuhteeseen kelpoiset hakijat voivat pitää 
opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 
  

  ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat. 
2. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä esittämästään 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
   3. Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi maanantaina 21.5.2007 klo 

13 alkaen salissa ToB 101. 
4. Opetusnäytteiden arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään nimettäväksi 

professori Tarja Valkonen, pj., professori Pertti Hurme, yliassistentti 
Carine Cools, assistentti Samuel Raunio, siht. ja opiskelija Eeva-Maija 
Pusa. 

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

käsittelyyn. 
 
 
8. 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 
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 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 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 
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 laitos esittää, että virkaan kelpoiset hakijat voivat pitää 
opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2 Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä esittämästään 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 

   3. Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi maanantaina 21.5.2007 klo 
13 alkaen salissa ToB 101. 

4. Opetusnäytteiden arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään nimettäväksi 
professori Tarja Valkonen, pj., professori Pertti Hurme, yliassistentti 
Carine Cools, assistentti Samuel Raunio, siht. ja opiskelija Eeva-Maija 
Pusa. 

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

käsittelyyn. 
 
 
9. KT KARI AHOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 12.12.2006 

 
KT Kari Ahonen on jättänyt 5.12.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin musiikkikasvatuksen 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. 
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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. 

       
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.  

     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 16.1.2007 musiikkikasvatuksen dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori 
Leena Hyvösen (Oulun yliopisto) ja professori Jukka Louhivuoren (Jyväskylän 
yliopisto) antamaan lausuntonsa KT Kari Ahosen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 5. Molemmat asiantuntijat 
katsovat KT Kari Ahosen tieteellisesti päteväksi musiikkikasvatuksen dosentuuriin. 
 
Opetusnäytetilaisuus järjestetään kesäkuussa 2007.  
   

 ESITYS:  1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).  
  2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat.  
 

  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Luukka, 
Muittari, Piirainen-Marsh, Karonen, Salo-Lee ja Valo katsoivat KT 
Kari Ahosen tieteellisesti päteväksi musiikkikasvatuksen dosentuuriin.   

   2. Esityksen mukainen. 
 
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että FT Anne Pitkänen-Huhdalle myönnettäisiin virkavapaus lehtorin virasta, jonka ala 
on englannin kieli (vakanssinro 11208), ajaksi 1.8.2007–31.12.2009. Virkavapauden 
perusteena on nimittäminen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
englannin kieli (yliopiston hallituksen päätös 25.4.2007). 
 
ESITYS: Puollettaneen ja esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 

  PÄÄTÖS:   1. Esityksen mukainen. 
   2. Kirjattiin tiedoksi, että lehtori Anne Pitkänen-Huhta ja tutkija Ari Huhta 

eivät osallistuneet asian käsittelyyn. 
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11. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että FT Joel Kuortti nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
englannin kieli (vakanssinro 11208), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus.  
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 6. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 

 PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 
 
12. OIKAISUPYYNTÖ (Ulkomaalaisvalinta 2007)  
 

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 50. §:n mukaisen oikaisupyynnön 
opiskelijavalinnasta on tehnyt Yusuf Adekunle Okanlawon, Nigeria (liite nro 7). 
Dekaani on 6.3.2007 hylännyt hänen hakemuksensa taidehistoriaan ja taidekasvatukseen. 
 
Hakija ei hakemuksessaan ja oikaisupyynnössään esitä erityistä motivaatiota juuri 
taidehistorian tai taidekasvatuksen opiskeluun. Suomea hakija ei osaa, eikä haetuissa 
aineissa ole englanninkielistä ohjelmaa tarjolla perusopinnoista alkaen. 

 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä.  
Päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen.  

 
PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 
 
 

13. OIKAISUPYYNTÖ (Ulkomaalaisvalinta 2007)  
 

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 50. §:n mukaisen oikaisupyynnön 
opiskelijavalinnasta on tehnyt Gohar Hameed, Pakistan (liite nro 8). Dekaani on 
6.3.2007 hylännyt hänen hakemuksensa taidehistoriaan ja yhteisöviestintään. 
 
Hakija ei hakemuksessaan ja oikaisupyynnössään esitä erityistä motivaatiota 
taidehistorian ja yhteisöviestinnän opiskeluun. Suomea hakija ei osaa, eikä haetuissa 
aineissa ole englanninkielistä ohjelmaa tarjolla perusopinnoista alkaen.  

 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä.  
Päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen.  

 
PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 
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14. OPETUSSUUNNITELMAT LUKUVUOSIKSI 2007–2009  
 

Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi 1) slovakin kielen ja kulttuurin perusopinnot ja 2) 
estologian perus- ja aineopintojen opetussuunnitelman (liite nro 9). 
 
Musiikin laitos esittää hyväksyttäväksi musiikkikasvatuksen sivuaineopintojen 
opetussuunnitelman (liite nro 10).   

 
ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelmat liitteiden mukaisesti (estologian 

opetussuunnitelma voimaan lukuvuodeksi 2007–2008).   
 
PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 

 
 
15. AINEOPINTOJEN OSASUORITUKSET TUTKINTOTODISTUKSE SSA  
 

Perusopinnoista tiedekunta on päättänyt, että vähintään 10 ov:n / 18 op:n suoritukset 
voidaan merkitä todistukseen näkyviin (”x-aineen perusopintoja 18 op”). Aineopinnoista 
ei ole vastaavaa päätöstä.   

 
ESITYS: Päätettäneen, vähintään 10 ov:n / 18 op:n suoritukset aineopinnoista 

voidaan merkitä todistukseen samalla tavalla kuin perusopinnoista 
edellyttäen, että aineopintoihin vaaditut perusopinnot on suoritettu.   

 
PÄÄTÖS:   Esityksen mukainen. 
   

 
16. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Huhtamäki, Siitonen) 
   
  FL Ulla Huhtamäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan ”Heittäydy vapauteen.” Avantgarde ja Kauko Lehtisen taiteen 
murros 1961–1965. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Tuija Hautala-Hirvioja (Lapin yliopisto) ja FT Olli Valkonen. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg. 

 
  FM Marko Siitonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Social Interaction in Online Multiplayer 
Communities. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori 
T. L. Taylor (Kööpenhaminan informaatioteknologian yliopisto, Tanska) ja yliassistentti, 
FT Tony Manninen (Oulun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Maarit Valo. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
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17. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Mäkinen) 
 
  FT Katriina Petrisalo (Porin yliopistokeskus) ja dosentti Marko Lamberg esittävät, että 

FM Minna Mäkisen etnologian lisensiaatintutkimus Kotikunta kaupunginosaksi – 
Säynätsalon kunnan ja Jyväskylän kaupungin kuntaliitos kulttuurisena ilmiönä 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Pirjo Korkiakangas. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Mäkiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
  Professori Pirjo Korkiakangas esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
18. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Mäkinen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Minna Kaarina Mäkinen 
  pääaine: etnologia 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
   
19. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Arffman, Nieminen) 
 
  FM Inga Arffman on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Problem of Equivalence in Translating 
International Reading Literacy Studies. A text analytic study of three English and 
Finnish texts used in the PISA 2000 reading test. Tiedekunta määräsi 6.2.2007 
ennakkotarkastajiksi professori Sonja Tirkkonen-Conditin (Joensuun yliopisto) ja 
dosentti Sauli Takalan. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Arffmanille ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14).  

 
  FM Lea Nieminen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan A complex case – Morphosyntactic approach to structural 
complexity in early child language.  Tiedekunta määräsi 29.8.2006 ennakkotarkastajiksi 
emeritaprofessori Ann Petersin (University of Hawai’a) ja FT Matti Miestamon 
(Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Niemiselle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 15 ja 16). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
20. VÄITÖSTILAISUUS (Nieminen) 
 
  FM Lea Nieminen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan A complex case – Morphosyntactic approach to structural 
complexity in early child language. Väittelylupa myönnettiin 8.5.2007. Väitöstilaisuus 
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pidetään torstaina 21.6.2007 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä 
toimii emeritaprofessori Ann Peters (University of Hawai’i) ja kustoksena professori 
Maisa Martin. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 9. toukokuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


