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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 23.8.2007. 
 
  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 
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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  
 

Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksen 309/93 2 §:ssä. Niiden 
mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se 
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin 
virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta tieteellinen vai 
taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 
Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen 
tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut 
tieteelliset ansiot sekä tutkinnot. 
Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä 
hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. 

  
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n ja 
kielitaitolain (424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun 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 kielitutkintoasetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä 
ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Kelpoisuusasetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja 
ruotsin kielen taitoa. 

 
Tiedekuntaneuvoston 14.3.2006 päätöksen mukaan virkaan vaaditaan tieteellinen 
pätevyys ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan (virantäyttöseloste). 
 
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). 
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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 peruutti hakemuksensa virkaan 22.5.2007. 
 
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. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.5.2007, 
että hakijoille Hujanen ja Lauk järjestetään uusi opetusnäytetilaisuus 
tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 12.6.2007 klo 10.00 salissa A 103. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksissaan 29.5.2007 ja 12.6.2007 hakijoiden 
opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 
 
FT Jaana Hujanen erinomainen 
Ph.D. Epp Lauk hyvä 

 YTT Seija Ridell  hyvä 
  

Hakijoilla Hujanen, Lauk ja Ridell voidaan katsoa olevan professorin virkaan vaadittava 
tieteellinen pätevyys ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan sekä riittävä 
opetustaito.  
 

Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa viivytyksettä 
kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestä 
hallintolaissa (434/2003) säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat hakeneet 
virkaa. Hakija voi tehdä yliopiston rehtorille kirjallisen muistutuksen päätöksestä 30 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tehty. Hakijoille lähetettävä ilmoitus sisältää 
tiedot oikeudesta muistutuksen tekemiseen sekä muistutusmenettelystä.   

 
Virantäyttölain 13 §:n mukaan päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä, ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto koskee myös yliopiston rehtorin 
virantäyttölain ja -asetuksen perusteella tekemiä päätöksiä (virantäyttöseloste). 
 

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 1. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
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 ESITYS: 1.  Todettaneen, että hakijoilla Hujanen, Lauk ja Ridell on asetuksen 
(309/93) edellyttämä opetustaito. 

   2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Hujanen, Lauk ja 
Ridell kelpoisiksi virkaan. 

3. Asetettaneen journalistiikan professorin virkaan ensimmäiselle sijalle 
YTT Seija Ridell, toiselle sijalle Ph.D. Epp Lauk ja kolmannelle sijalle 
FT Jaana Hujanen. 

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että YTT Seija Ridell nimitettäisiin 
professorin virkaan, jonka ala on journalistiikka (vakanssinro 10125). 

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 27.9.2007. 

      
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen.  
 
 
4. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13606) 
 
 Vireille 11.10.2005. 

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi täytettäväksi soveltavan kielentutkimuksen professorin viran A28 ajaksi 
1.1.2007–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on asiantuntijuuden vaihtuva tarve 
soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kolmen vakiintuneen tutkimuksen 
painopistealueen kesken. 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 1.1.2004 lukien professorin 
virka, jonka ala on soveltava kielitiede. Virka on sijoitettu soveltavan kielentutkimuksen 
keskukseen. Humanistisen tiedekunnan virkasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on 
sovittu, että soveltavan kielitieteen professorin viran nimi muutetaan soveltavan 
kielentutkimuksen professorin viraksi.  

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on Jyväskylän yliopiston humanistiseen 
tiedekuntaan kuuluva tutkimuslaitos, jolla on valtakunnallisia tehtäviä. Keskus on 
erikoistunut kielenopetuksen ja -oppimisen tutkimukseen ja on maassamme ainoa alan 
tutkimuslaitos. Tutkimuksen painopistealueita ovat erilaiset monimediaiset ja 
monikulttuuriset oppimisympäristöt, kielitaidon arviointi, sekä kielipolitiikka ja -suun-
nittelu. Kielenopetusta ja -oppimista tarkastellaan sekä äidinkielen että vieraiden kielten 
kannalta. Tutkimusaluetta yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellise-
na ilmiönä sekä monitieteinen näkökulma tutkimusongelmiin.  
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2005 soveltavan kielentutkimuksen 
professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 29.3.2006 päivätyllä kirjeellään 
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hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 

Soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaa hakivat 19.6.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FT Hannele Dufva 
FT Tarja Nikula 
FT Ulla Richardson 
Ph.D. Eija Ventola 

 
Ph.D. Eija Ventola on peruuttanut hakemuksensa virkaan 29.8.2006 ja FT Hannele 
Dufva 24.5.2007. 
 

Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksen 309/93 2 §:ssä. Niiden 
mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se 
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin 
virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta tieteellinen vai 
taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 
Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen 
tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut 
tieteelliset ansiot sekä tutkinnot. 
Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä 
hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. 

  
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n ja 
kielitaitolain (424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun 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 kielitutkintoasetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä 
ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös 
yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Kelpoisuusasetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja 
ruotsin kielen taitoa. 

 
Tiedekuntaneuvoston 11.10.2005 päätöksen mukaan professorin virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 29.8.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Fred Karlsson (Helsingin yliopisto), Claire Kramsch (University of 
California, Berkeley) ja Leo van Lier (Monterey Institute of International Studies, CA, 
USA) sekä varalle emeritusprofessori Håkan Ringbom (Åbo Akademi), professori 
Juliane House (Hampurin yliopisto) ja professori Christopher Candlin (Macquarien 
yliopisto, Australia). Professori Claire Kramschin luovuttua asiantuntijatehtävästä, hänen 
tilalleen suostui professori Juliane House (Hampurin yliopisto). 
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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 2. 
   
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 
Kaikki kolme hakijaa ovat anoneet vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. Hakijat 
Riikka Alanen ja Ulla Richardson ovat antaneet opetusnäytteen 12.12.2006 
kielenopetuksen professorin viranhaun yhteydessä. FT Alasen opetusnäyte arvosteltiin 
tuolloin arvolauseella hyvä ja FT Richardsonin arvolauseella hyväksytty. FT Nikula on 
antanut opetusnäytteen 14.3.2006 diskurssintutkimuksen professorin viranhaun 
yhteydessä. Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin arvolauseella erinomainen. 
Dekaani on 15.8.2007 tekemällään päätöksellä puoltanut hakijoiden Alanen, Nikula ja 
Richardson vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
  2. Vapautettaneen hakijat Alanen, Nikula ja Richardson opetusnäytteen 

pitämisestä. 
3. Todettaneen, että hakijoilla Alanen, Nikula ja Richardson on asetuksen 

(309/93) edellyttämä opetustaito. 
4. Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 

muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Alanen, Nikula ja 
Richardson kelpoisiksi soveltavan kielentutkimuksen professorin 
virkaan. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
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5. DIGITAALISEN KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13501) 
 
  Vireille 28.8.2007 
 

Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 alkaen professorin 
viran, jonka ala on digitaalinen kulttuuri. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Rehtori on 1.7.2002 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen ja antanut luvan täyttämiseen 
kutsumismenettelyä käyttäen 1.10.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi.  
 
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto esitti yksimielisesti 26.8.2003 yliopiston 
rehtorille, että virkaan nimitettäisiin kutsusta FT Raine Koskimaa. Yliopiston hallitus 
nimitti kokouksessaan 1.10.2003 FT Koskimaan digitaalisen kulttuurin professorin 
virkaan tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 
22.8.2007 esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että digitaalisen kulttuurin professorin 
virka täytettäisiin kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2008–31.12.2012 väliseksi 
määräajaksi. 
 
Humanistinen tiedekunta ehdottaa, että virkaan kutsuttaisiin FT Raine Koskimaa.  
 
FT Koskimaa on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen. 
 
FT Koskimaa on väitellyt vuonna 2000 Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut 
vuosina 1993–2000 nykykulttuurin tutkimusyksikön tutkimusamanuenssina ja tutkijana 
sekä koulutussuunnittelijana Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 
yhteensä viisi vuotta. FT Koskimaa on saanut Jyväskylän yliopiston rehtorin 
tutkijakoulutusapurahan vuodeksi 1996 ja toiminut tutkijakoulutettavan virkasuhteessa 
1.6.1997–31.12.1998. Lukuvuonna 1996–1997 hän toimi myös vierailevana tutkijana 
Yhdysvalloissa (Visiting Fellow in the Center for Literary Computing, West Virginia 
University). Hän on ollut digitaalisen estetiikan ja viestinnän tutkijana (forskning 
adjunct) Kööpenhaminan IT-yliopistossa 1.12.2000–30.6.2001 sekä hoitanut digitaalisen 
kulttuurin professorin määräaikaista virkasuhdetta Turun yliopistossa 1.7.2001–
31.7.2003 välisenä aikana. Kokouksessaan 22.9.2003 yliopiston hallitus nimitti kutsusta 
FT Koskimaan digitaalisen kulttuurin professorin virkaan 1.10.2003–31.12.2007 
väliseksi määräajaksi.  FT Koskimaa on osallistunut aktiivisesti nykykulttuurin 
tutkimusyksikön tutkimusprojekteihin, erityisesti digitaalisen kirjallisuuden ja kulttuurin 
alueella. Koskimaa on johtanut taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella vuodesta 
2005 toiminutta kansainvälistä digitaalisen kulttuurin maisteriohjelmaa. Häneltä on 
ilmestynyt kolme monografiaa ja lisäksi hän on osallistunut useiden alan kirjojen 
toimitustyöhön. Tuorein toimitustyö on The Cybertext Yearbook 2006. Täytettävän viran 
kannalta relevantteja tieteellisiä artikkeleja hänen julkaisuluettelossaan on 17 vuosilta 
1994–2007, toimitettuja teoksia 5 ja runsaasti muita julkaisuja sekä suomennoksia. FT 
Koskimaa on toiminut useiden lisensiaatin töiden ja väitöskirjojen ohjaajana. Hän on 
toiminut Euroopan komission rahoittamassa tutkimushankkeessa MGAIN (Mobile 
Entertainment Business and Culture) Turun yliopiston osaprojektin vetäjänä (konsortio, 
jossa oli yhdeksän yliopistoa ja tutkimuslaitosta neljästä maasta). Lisäksi hän on ollut 
mukana MOMENTS-hankkeessa, jossa olivat mukana Tampereen Teknillinen 
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korkeakoulu, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto ja Turun yliopisto. Siinä selvitettiin 
tapoja tukea elinikäistä oppimista digitaalisen viestinnän keinoin. Koskimaa on toiminut 
useiden digitaaliseen kulttuuriin liittyvien kansainvälisten konferenssien 
luottamustehtävissä (mm. Kööpenhaminassa järjestetyn Digital Arts and Culture 2005 -
konferenssin Program Chairina). 
 

Virantäyttölain (856/91 ja 648/97) 10 §:n mukaan professorin virka voidaan täyttää 
kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan 
kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan 
nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. 
 
Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä lausunnot 
asiantuntijoilta sen mukaan kuin 8 §:ssä säädetään. 
 
Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksen 309/93 2 §:ssä. Niiden 
mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se 
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin 
virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta tieteellinen vai 
taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 
Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen 
tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut 
tieteelliset ansiot sekä tutkinnot. 
Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä 
hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. 
 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. 

 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 17 §:n mukaan kutsumismenettelyn käyttämisestä 
professorin virkaa täytettäessä päättää rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä 
hyväksyessään virantäyttöselosteen. 

 
Asetuksen 18 §:n mukaan sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja 
kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, 
ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä 
ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen 
virkaan. 
 
Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta 
kuukautta pitempi. Asiantuntijoiden osalta on muutoin voimassa, mitä 13 §:n 1 
momentissa ja 14 §:ssä säädetään. 
 
Virantäyttöasetuksen 19 §:n mukaisesti asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepano-
viranomainen päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. 

 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 3. 

 
Määräaikaisuuden perusteena on digitaalisen kulttuurin kehittämishanke ja Digital 
Culture -maisteriohjelma. 
 
FT Koskimaan nimikirjanote, curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liitteenä nro 4. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen, että virantäyttölain 10 §:n mukainen kutsumisen edellytys 

toteutuu, kun tarkoitus on nimittää määräajaksi. 
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 2.  Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.  
  3. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 

tehtäväalaan. 
  4.  Esitettäneen liitteen nro 3 mukainen digitaalisen kulttuurin professorin 

viran virantäyttöseloste yliopiston rehtorin hyväksyttäväksi. 
  5. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Espen Aarseth (Kööpenhaminan 

yliopisto) ja professori Frans Mäyrä (Tampereen yliopisto) antamaan 
lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 2. Esityksen mukainen. 
 3. Esityksen mukainen. 
 4. Esityksen mukainen. 
 5. Esityksen mukainen. 
 

   
6. HUNGAROLOGIAN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13502) 
 
  Vireille 28.8.2007 
 

Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 alkaen professorin 
viran, jonka ala on hungarologia. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. Rehtori 
on 1.7.2002 tekemällään päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen ja antanut luvan 
viran täyttämiseen kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2003–31.12.2007 väliseksi 
määräajaksi.  

 
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto esitti yksimielisesti 13.5.2003 yliopiston 
rehtorille, että virkaan nimitettäisiin kutsusta FT Tuomo Lahdelma. Yliopiston hallitus 
nimitti kokouksessaan 11.6.2003 FT Lahdelman hungarologian professorin virkaan 
tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 
22.8.2007 esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että hungarologian professorin virka 
täytettäisiin kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2008–31.12.2012 väliseksi määräajaksi. 
 
Humanistinen tiedekunta ehdottaa, että virkaan kutsuttaisiin FT, dosentti Tuomo 
Lahdelma.  
 
FT Lahdelma on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen. 
 
FT Lahdelma on väitellyt vuonna 1986 Jyväskylän yliopistossa ja hänet on nimitetty 
hungarologian, erityisesti unkarin kirjallisuuden dosentiksi Jyväskylän yliopistoon 
vuonna 1994. FT Lahdelma on toiminut vuosina 1977–1985 Jyväskylän yliopiston 
kirjallisuuden laitoksella päätoimisena tuntiopettajana, vs. assistenttina ja assistenttina 
sekä kevätlukukauden 1984 apulaisprofessorina. Hänet määrättiin vuosiksi 1984–1989 
kirjallisuuden assistentuuriin 5-vuotiskaudeksi, jona aikana hän 1.10.1985–31.7.1989 
toimi Budapestin Eötvös Loránd -yliopistossa vierailevana suomen kielen ja kulttuurin 
apulaisprofessorina. Vuodesta 1989 lähtien FT Lahdelma on ollut nimitettynä 
kirjallisuuden laitoksen yliassistentin virkaan, jona aikana hän on hoitanut professorin 
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määräaikaista virkasuhdetta kevätlukukauden 1995, syyslukukauden 1996 sekä 
hungarologian professorin määräaikaista virkasuhdetta 1.4.–30.9.2001 ja 1.8.2002–
31.7.2003. Kokouksessaan 11.6.2003 yliopiston hallitus nimitti kutsusta FT Lahdelman 
hungarologian professorin virkaan 1.1.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi. Vuodesta 
1989 lähtien hän on toiminut humanistisen tiedekunnan hungarologia-projektin 
vastuuhenkilönä. Hänen johdollaan hungarologia-projekti on julkaissut kahta tieteellistä 
sarjaa Hungarologische Beiträge ja Hungarológiai füzetek. Hungarologische Beiträge 
on monikielinen vuosijulkaisu, josta on toistaiseksi ilmestynyt 17 osaa. FT Lahdelma on 
toiminut useiden lisensiaatin töiden ja väitöskirjojen ohjaajana. Hänen 
julkaisuluettelossaan on 57 nimikettä. FT Lahdelma toimi viidennen Kansainvälisen 
Hungarologian Kongressin johtajana vuonna 2001 Jyväskylässä. Vuonna 2006 FT 
Lahdelma valittiin Hungarologian Kansainvälisen Seuran puheenjohtajaksi. 
  

Virantäyttölain (856/91 ja 648/97) 10 §:n mukaan professorin virka voidaan täyttää 
kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan 
kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan 
nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. 
 
Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä lausunnot 
asiantuntijoilta sen mukaan kuin 8 §:ssä säädetään.  
 
Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksen 309/93 2 §:ssä. Niiden 
mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetustaito ja, jos se 
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin 
virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta tieteellinen vai 
taiteellinen pätevyys ja vaaditaanko käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 
Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomioon hakijan tekemä tieteellinen 
tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut 
tieteelliset ansiot sekä tutkinnot. 
Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä 
hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa 
saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. 
 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. 

 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 17 §:n mukaan kutsumismenettelyn käyttämisestä 
professorin virkaa täytettäessä päättää rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä 
hyväksyessään virantäyttöselosteen. 
  
Asetuksen 18 §:n mukaan sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja 
kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, 
ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä 
ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen 
virkaan. 
 
Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta 
kuukautta pitempi. Asiantuntijoiden osalta on muutoin voimassa, mitä 13 §:n 1 
momentissa ja 14 §:ssä säädetään. 
 
Asetuksen 19 §:n mukaisesti asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepano-viranomainen 
päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. 

 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 5. 
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Määräaikaisuuden perusteena on hungarologian kehittämishanke. 
 
FT Lahdelman nimikirjanote, curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liitteenä nro 6. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen, että virantäyttölain 10 §:n mukainen kutsumisen edellytys 

toteutuu, kun tarkoitus on nimittää määräajaksi. 
 2.  Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.  

  3. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. 

  4.  Esitettäneen liitteen nro 5 mukainen hungarologian professorin viran 
virantäyttöseloste yliopiston rehtorin hyväksyttäväksi. 

  5. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Danilo Gheno (Padovan 
yliopisto) ja professori György Tverdota (Budapestin yliopisto) 
antamaan lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja 
ansioista virkaan.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 2. Esityksen mukainen. 
 3. Esityksen mukainen. 
 4. Esityksen mukainen. 
 5. Esityksen mukainen. 
 
 

7. 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.  
 
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 
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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.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 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. Kelpoisuusasetuksen (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 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 ovat estyneet antamasta opetusnäytettä ko. ajankohtana. 
Arvostelulautakunta esitti tiedekuntaneuvostolle, että heille järjestettäisiin uusi 
opetusnäytetilaisuus 19.6.2007. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2007 
ko. ajankohdan. Hakija Kajannes oli estynyt antamasta opetusnäytettä 19.6.2007. 
Arvostelulautakunta kutsui hänet kolmanteen opetusnäytetilaisuuteen, joka järjestettiin 
15.8.2007. 
 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet ja päätti esittää tiedekuntaneuvostolle 
niiden hyväksymistä seuraavin arvolausein: 
 
FT Vesa Haapala hyvä 
FL Mari Hatavara  erinomainen 
FT Samuli Hägg  erinomainen 
FT Katriina Kajannes  hyvä  
FT Mikko Keskinen  erinomainen 
 
Opetusnäytetilaisuuksien pöytäkirjat ovat liitteenä nro 7. 
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  ESITYS: Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
8. OIKAISUPYYNTÖ JOURNALISTIIKAN OPISKELIJAVALINNAS TA (Nevalainen, 

Paija, Putkonen) 
 
 Päävalinnan hakijat Anna Nevalainen, Jarkko Paija ja Raita Putkonen ovat määräaikaan 

mennessä toimittaneet journalistiikan valintaa koskevan oikaisupyynnön (liitteet nro 8, 9 
ja 10).  

 
 Professori Raimo Salokankaan lausunto oikaisupyynnöistä on oheisena (liite nro 11). 
 

 ESITYS:  Todettaneen, että oikaisupyynnöt eivät anna aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä. 
Tämän päätöksen mukana toimitetaan hakijoille valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
9. OIKAISUPYYNTÖ TAIDEHISTORIAN OPISKELIJAVALINNAST A (Jääskeläinen) 
 
 Päävalinnan hakija Jaana Jääskeläinen on määräaikaan mennessä toimittanut 

taidehistorian opiskelijavalintaa koskevan oikaisupyynnön (liite nro 12). 
 
 Professori Annika Waenerbergin lausunto oikaisupyynnöstä on oheisena (liite nro 13). 
 

 ESITYS:  Todettaneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä.  
Tämän päätöksen mukana toimitetaan hakijoille valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  

 
 
10. OIKAISUPYYNTÖ KIRJALLISUUDEN OPISKELIJAVALINNAS TA (Ojala) 
 
 Päävalinnan hakija Milla Ojala on määräaikaan mennessä toimittanut kirjallisuuden 

opiskelijavalintaa koskevan oikaisupyynnön (liite nro 14). 
 
 Koetehtävien tarkastajien lausunto oikaisupyynnöstä on oheisena (liite nro 15). Lisäksi 

he ovat antaneet tehtävien arviointikriteerit toimitettavaksi Ojalalle. 
 

 ESITYS:  Todettaneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä.  
Tämän päätöksen mukana toimitetaan hakijoille valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
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PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  

 
 
11. OIKAISUPYYNTÖ ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPE TTAJAN-

KOULUTUKSEN VALINNASTA (Kaakkolammi) 
 
 Päävalinnan hakija Elisa Kaakkolammi on määräaikaan mennessä toimittanut 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutuksen (133) opiskelijavalintaa koskevan 
oikaisupyynnön (liite nro 16). 

 
 Professori Leena Kirstinä on tarkastanut kyseisen kirjallisuuden koetehtävän uudelleen 

ja antanut siitä vaaditun vähimmäispistemäärän (1 p). Kaakkolammin 
kokonaispistemäärä hakukohteessa 133 nousee näin ollen 65 pisteeseen, joka riittää 
hyväksytyksi tulemiseen (hyväksymisraja 51.67 pistettä).  

 
ESITYS:  Myönnettäneen Elisa Kaakkolammille opinto-oikeus äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajankoulutukseen (pääaine suomen kieli). 
   

 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
 
 
12. OIKAISUPYYNTÖ YHTEISÖVIESTINNÄN OPISKELIJAVALIN NASTA (Räsänen) 
 
 Päävalinnan hakija Tiina Räsänen on määräaikaan mennessä toimittanut 

yhteisöviestinnän opiskelijavalintaa koskevan oikaisupyynnön (liite nro 17). 
 
 Professori Pertti Hurme toteaa lausunnossaan, että Räsäsen haastattelun arviointi on 

tarkistettu, mutta tarkistus ei anna aihetta tuloksen muuttamiseen. 
 

ESITYS:  Todettaneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä.  
Tämän päätöksen mukana toimitetaan hakijoille valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  

   
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  

 
 
13. OIKAISUPYYNTÖ YHTEISÖVIESTINNÄN OPISKELIJAVALIN NASTA (Huhtala) 
 
 Päävalinnan hakija Niina Huhtala on määräaikaan mennessä toimittanut 

yhteisöviestinnän opiskelijavalintaa koskevan oikaisupyynnön (liite nro 18). 
 

Professori Pertti Hurme toteaa lausunnossaan, että erehdyksestä johtuen kokeen 
haastattelijat kohtelivat hakija Huhtalaa eri tavalla kuin muita hakijoita. Huhtala ei 
saanut esittää ennalta valmistelemaansa tehtävää. Kun virhe huomattiin, Huhtalalle 
annettiin täydet pisteet ennakkotehtävästä. Lisäksi hänelle arvioitiin haastattelun 
perusteella haastatteluosion pisteet. Virheestä huolimatta tai sen takia Huhtala ei siis ole 
menettänyt valintapisteitä. Huhtalan koepisteiden summa on melko korkea (70), mutta se 
ei kuitenkaan riitä valituksi tulemiseen (hyväksymisraja 84). 
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ESITYS:  Todettaneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 
valintapäätöstä.  

 Tämän päätöksen mukana toimitetaan hakijoille valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

   
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
14. LAUSUNTOPYYNTÖ OPISKELIJAVALINTAA KOSKEVASTA VA LITUKSESTA  
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää tiedekunnalta 10.9.2007 mennessä lausuntoa 
valituksesta, joka koskee tiedekuntaneuvoston 8.5.2007 tekemää päätöstä Yusuf 
Adekunle Okanlawonin (Nigeria) opiskelijavalintaa koskevasta oikaisupyynnöstä. 
Okanlawon oli hakenut tammikuussa päättyneessä ulkomaalaishaussa tutkinto-oikeutta 
taidekasvatukseen ja taidehistoriaan. Hallinto-oikeus pyytää toimittamaan lausunnon 
ohella päätöksen perustana olleet asiakirjat (valintaperusteet) sekä otteen päätöksestä. 
 
Hakija Okanlawonin hallinto-oikeudelle toimittama kirjelmä on oheisena (liite nro 19). 
 
Lausuntoesitys on oheisena (liite nro 20).  
  
ESITYS: Annettaneen liitteen mukainen lausunto ja toimitettaneen pyydetyt 

asiakirjat Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.   

 
 
15. ARKISTONHALLINNAN MAISTERIOHJELMAN JOHTORYHMÄ  

 
Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat kesäkuussa solmineet 
yhteistyösopimuksen arkistonhallinnan maisteriohjelman aloittamisesta vuoden 2008 
alussa. Sopimuksen mukaan koulutuksella on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on 
suunnittelu, toteutuksen koordinointi, arviointi ja kehittäminen. Edelleen sopimuksen 
mukaan JY:n humanistinen tiedekunta nimittää ohjausryhmän, johon TAY:n 
informaatiotieteiden tiedekunta esittää omat edustajansa. Humanistinen tiedekunta on 
hyväksynyt opetussuunnitelman ja opiskelijavalinnan perusteet 12.6.2007. 

 
ESITYS: Ohjausryhmän jäseniksi esitetään professori Petri Karonen (pj.), professori 

Eero Sormunen (TAY, vpj), professori Heikki Hanka, professori Jari Ojala, 
yliassistentti Marjo Rita Valtonen (TAY), yliassistentti Pekka Henttonen 
(TAY) sekä yliassistentti Tiina Vastamäki (JY; siht.). Lisäksi 
ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat tarvittaessa opintoasiainpäälliköt 
Ossi Päärnilä (JY) ja Taru Koskinen (TAY) sekä suunnittelijat Sari 
Mäkikangas (JY) ja Kirsi Tuominen (TAY). 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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16. LAUSUNTO KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMIS-  
SUUNNITELMASTA 

 
 Hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntia 29.8.07 mennessä antamaan lausunnon 

opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen 
kehittämissuunnitelman luonnoksesta vuosille 2007–2012. 

 
 Suunnitelmaluonnos on luettavissa OPM:n verkkosivulla osoitteessa 
 http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/KESU2007X2012_lu

onnos.pdf  
  
 Lausuntoehdotus on oheisena (liite nro 21). 
 
 ESITYS: Hyväksyttäneen lausunto liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
 
 
17. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kantanen, Mikkonen, Pál, Valentini) 
 
  FM Helena Kantanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Stakeholder Dialogues and Regional 
Engagement in the Context of Higher Education. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori A. A. Betteke van Ruler (Amsterdamin yliopisto, 
Alankomaat) ja erikoistutkija, KT Helena Aittola. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut dosentti Elisa Juholin. 

 
  FL Simo Mikkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan State composers and the red courtiers. Music, 
ideology and politics in the Soviet 1930s. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti Dr. Pauline Fairclough (Bristolin yliopisto, Englanti) ja 
professori Timo Vihavainen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Seppo Zetterberg.  

 
  Maisteri József N. Pál on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”…de mit csináljanak azok a kevesek, kiknek a 
szívét egyformán rontja gyözelem vagy vereség”. Ady Endre és Rákosi Jenö 1915-16-os 
vitája (”…mutta mitä voivat tehdä ne harvat, joiden sydämen murtaa yhtä lailla sekä 
voitto että tappio”. Endre Adyn ja Jenö Rákosin välinen debatti vuosina 1915–1916). 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori, akateemikko 
Ignác Romsics (Budapestin ELTE-yliopisto, Unkari) ja professori, akateemikko András 
Görömbei (Debrecenin yliopisto, Unkari). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Tuomo Lahdelma. 

 
  M.A. Chiara Valentini on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Promoting the European Union. A comparative 
analysis of EU communication strategies in Finland and in Italy. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Günter Bentele (Leipzigin 
yliopisto, Saksa) ja professori Frank Thevissen (Brysselin yliopisto, Belgia). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Marita Vos. 
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  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin.  
 
 
18. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ojala) 
 
  Professori Panu Pulma (Helsingin yliopisto) ja dosentti Jari Eilola esittävät, että FM 

Kirsi Ojalan Suomen historian lisensiaatintutkimus Palkollisten arki: piiat ja rengit 
kaupunkiyhteisöjensä jäseninä 1700-luvun Turussa ja Odensessa hyväksyttäisiin. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen. Tarkastajien lausunnot 
on lähetetty FM Ojalalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 22 ja 23). 

 
  Professori Petri Karonen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
19. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Lehtonen, Ojala) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  Tuija Hannele Lehtonen 
  pääaine: suomen kieli 
   hyvä 
 
  Kirsi Helena Ojala 
  pääaine: Suomen historia 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
� 
20. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kela, Stjernvall-Järvi, Sulkunen) 
 
  FL Maria Kela on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Jumalan kasvot suomeksi. Metaforisaatio ja uskonnollisen 
ilmauksen synty. Tiedekunta määräsi 20.3.2007 ennakkotarkastajiksi professori Jaakko 
Leinon ja professori Tapani Harviaisen (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FL Kelalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 24 
ja 25). 

 
  FL Birgitta Stjernvall-Järvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kartanoarkkitehtuuri osana Tandefelt-suvun 
elämäntapaa. Tiedekunta määräsi 20.3.2007 ennakkotarkastajiksi professori Anna-
Maria Åströmin (Åbo Akademi) ja dosentti Anja Kervanto Nevanlinnan. Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty FL Stjernvall-Järvelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 26 ja 27). 
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  FM Sari Sulkunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Authenticity of Texts in International Reading Literacy 
Assessments. Focusing on PISA 2000. Tiedekunta määräsi 20.3.2007 
ennakkotarkastajiksi professori Karin Tauben (Mid Sweden University) ja erikoistutkija, 
FT Mirja Tarnasen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Sulkuselle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 28 ja 29). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin.  
 
 
21. VÄITÖSTILAISUUS (Arffman, Siitonen, Stjernvall-Järvi, Sulkunen) 

  
 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. Väittelylupa myönnettiin 8.5.2007. 
Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 14.9.2007 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii dosentti Sauli Takala ja kustoksena professori Minna-Riitta 
Luukka. 

 
 FM Marko Siitonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Social Interaction in Online Multiplayer 
Communities. Väittelylupa myönnettiin 12.6.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
22.9.2007 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii yliassistentti, 
FT Tony Manninen (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Maarit Valo. 

 
 FL Birgitta Stjernvall-Järvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kartanoarkkitehtuuri osana Tandefelt-suvun 
elämäntapaa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.8.2007. 

 Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 13.10.2007 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii professori Laura Kolbe (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Heikki Hanka. 

 
 FM Sari Sulkunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Authenticity of Texts in International Reading Literacy 
Assessments. Focusing on PISA 2000. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 28.8.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 17.11.2007 klo 12 salissa A 
103. Vastaväittäjänä toimii professori Karin Taube (Mid Sweden University) ja 
kustoksena emeritusprofessori Matti Leiwo. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 

  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
22. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Nieminen, Tuikka) 
 
  FM Lea Niemisen suomen kielen väitöskirjan A Complex Case. A Morphosyntactic 

Approach to Complexity in Early Child Language hyväksyminen. FM Nieminen 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 21.6.2007. Vastaväittäjänä toimi emeritaprofessori 
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Ann Peters (University of Hawai’i). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Niemiselle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 30). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Maisa Martin toteaa lausunnossaan, että väittelijä 

puolusti menestyksekkäästi ja ansiokkaasti tohtorin tutkintoon oikeuttavaksi 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan. 

 
  Professori Aila Mielikäinen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
  FL Timo J. Tuikan Suomen historian väitöskirjan ”Kekkosen konstit” – Urho Kekkosen 

historia- ja politiikkakäsitykset teoriasta käytäntöön 1933–1981 hyväksyminen. FL 
Tuikka puolusti julkisesti väitöskirjaansa 26.5.2007. Vastaväittäjänä toimi professori 
Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Tuikalle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 31).     

  
  Tilaisuuden kustos, professori Petri Karonen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 

sujui perinteisiä akateemisia muotoja noudattaen luontevasti ja arvokkaasti. Väittelijä ja 
vastaväittäjä kävivät erittäin korkeatasoista tieteellistä keskustelua, ja väittelijä vastasi 
pääosin mainiosti vastaväittäjän esittämiin kiperiin kysymyksiin, jotka käsittelivät ennen 
kaikkea periaatteellisia seikkoja sekä menetelmiin ja tulkintoihin liittyviä asioita. 

 
  Professori Petri Karonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
Jyväskylässä 29. elokuuta 2007 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


