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Dekaani Maarit Valo, pj.   1 - 17 1 - 17 
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Professori Liisa Salo-Lee Ilmari Vesterinen 1 - 17 1 - 17 
Professori Jari Ojala    1 - 17 1 - 17 
Lehtori Erja Kosonen    1 - 17 1 - 17 
Professori Anne Pitkänen-Huhta  1 - 17 1 - 17 
Lehtori Bertold Fuchs   1 - 17 1 - 17 
Tutkija Ari Huhta    1 - 17 1 - 15, 17 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi  1 - 17 1 - 15, 17 
Opiskelija Teemu Häkkinen   1 - 17 1 - 15, 17 
Opiskelija Elina Lappalainen   1 - 17 1 - 15, 17  
Opiskelija Jaana Marin    1 - 17 1 - 15, 17  
Opiskelija Tuure Puurunen   1 - 17 1 - 15, 17 
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–13) 
   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 14–17)    
Pöytäkirjanpitäjät:  amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–13) 
    osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, puh. 1200 (asiat 14–17)  
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 18.10.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. NYKYKULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13388) 
 
 Vireille 23.5.2006 
 
 Rehtori on 8.5.2000 tekemällään päätöksellä perustanut A28 palkkausluokkaan kuuluvan 

professorin viran, jonka ala on nykykulttuuri. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
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humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Viran 
edellinen haltija VTT Katarina Eskola irtisanoutui virasta 1.2.2005 lukien.  

 
 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 

julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.5.2006 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 30.6.2006 päivätyllä 
kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 Nykykulttuurin professorin virkaa hakivat 20.9.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 
  
 FT Minna Eväsoja 
 FT Yrjö Heinonen 
 FT Anu Koivunen 
 FT Urpo Kovala 
 FT Joel Kuortti 
 FT Janne Kurki 
 FT Antti-Ville Kärjä 
 FT Susanna Paasonen 
 FT John Richardson 
 FT Terhi Utriainen 
 FT Erkki Vainikkala 
 FT Jarmo Valkola 
 

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 ruotsi 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 23.5.2006 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 
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Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 24.10.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Mikko Lehtosen (Tampereen yliopisto), professori Helena Sederholmin 
(Taideteollinen korkeakoulu) ja professori Lars-Olof Åhlbergin (Uppsalan yliopisto) 
sekä varalle professori Beverley Skeggsin (Goldsmiths College, University of London) 
ja professori Johan Svedjedalin (Uppsalan yliopisto). Kokouksessaan 14.11.2006 
tiedekuntaneuvosto valitsi asiantuntijaksi professori Helmi Järviluoma-Mäkelän 
(Joensuun yliopisto). Professori Mikko Lehtonen on luopunut asiantuntijatehtävästä 
20.11.2006. Hänen tilalleen tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 6.2.2007 
professori Erkki Seväsen (Joensuun yliopisto). 

 
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 9.11.2006 mennessä. Määräaikaan mennessä hakijat Heinonen, 
Koivunen, Kuortti, Kärjä ja Richardson jättivät huomautuksensa virantäytön 
asiantuntijaehdokkaista. Hakijoiden huomautukset olivat tiedekuntaneuvoston 
kokouksen 13/14.11.2006 liitteenä nro 5.  

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 11/11.9.2007 liitteenä nro 2.  

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 28.8.2007, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 2.10.2007 ja että opetusnäytettä 
kutsutaan pitämään asiantuntijoiden ehdokassijoille asettamat hakijat Heinonen, 
Koivunen, Kovala, Richardson ja Vainikkala. 
 
Dekaani hyväksyi 27.9.2007 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 
 

 FT Yrjö Heinonen Teos, teksti ja tuote nykykulttuurissa 
 FT Anu Koivunen Affektiivinen käänne elokuvatutkimuksen alalla 
 FT Urpo Kovala Intermediaalisuus taiteissa ja kulttuurissa 
 FT John Richardson Finnish camp? The case of the Crash 
 FT Erkki Vainikkala Kulttuuri merkitysten asemointina 
    

Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 2.10.2007 hakijoiden Heinonen, Koivunen, 
Kovala, Richardson ja Vainikkala opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 
 

 FT Yrjö Heinonen hyvä 
 FT Anu Koivunen erinomainen 
 FT Urpo Kovala hyväksytty 
 FT John Richardson hyvä 

FT Erkki Vainikkala   hyvä 
 
Hakijoilla Heinonen, Koivunen, Kovala, Richardson ja Vainikkala voidaan katsoa 
olevan professorin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. Kaikki 
muut hakijat, paitsi Richardson, täyttävät myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen 
kielitaitovaatimukset. Hakija Richardson voidaan asetuksen (463/98) 18 §:n perusteella 
nimittää virkaan. 
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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. 
 

 ESITYS:  1.  Todettaneen, että hakijoilla Heinonen, Koivunen, Kovala, Richardson ja 
Vainikkala on asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito. 

   2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Heinonen, Koivunen, 
Kovala, Richardson ja Vainikkala kelpoisiksi virkaan. 

3. Asetettaneen nykykulttuurin professorin virkaan ensimmäiselle sijalle 
FT Erkki Vainikkala, toiselle sijalle FT Anu Koivunen ja kolmannelle 
sijalle FT John Richardson. 

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Erkki Vainikkala 
nimitettäisiin professorin virkaan, jonka ala on nykykulttuuri 
(vakanssinro 13388), 1.1.2008 alkaen.  

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 22.11.2007. 

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



 5 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2007 etnologian professorin viran 
virantäyttöselosteen. Yliopiston rehtori hyväksyi 7.9.2007 päivätyllä kirjeellään 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
Etnologian professorin virkaa hakivat 15.10.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
PhD Pertti Anttonen 
FT Pirjo Korkiakangas 
FT Pia Olsson 
FT Ulla-Maija Peltonen 
FT Jyrki Pöysä 
FT Helena Ruotsala 
FT Helena Saarikoski 
FT Hanna Snellman 
FT Kustaa H.J. Vilkuna 
 

Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 §:ssä 
säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön 
myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään 
tarkemmin asetuksella. 
 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 12 §:n mukaan ehdollepanoviranomainen valitsee 
asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, 
viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä esitetyistä muista 
seikoista.   
  
13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen 
lausunnon. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto. Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä 
syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi. 
   
14 §:n mukaan asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja 
muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 

   
 ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professorit Kaija Heikkinen (Joensuun 
yliopisto), Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto) ja Marja Tuominen 
(Lapin yliopisto). 

3. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 7.11.2007 mennessä. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
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5. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11151)  
 
  Vireille 20.3.2007 
 

Yleisen historian yliassistentin virka on perustettu 1.9.1982 alkaen. Virka ovat yliopiston 
yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian laitokselle. 
Laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 22.2.2007 tiedekunnalle, että 1.1.2008 
avoimeksi tuleva yliassistentin virka, jonka ala on yleinen historia (vakanssinro 11151) 
muutetaan yliassistentin viraksi, jonka ala on historia. Humanistinen tiedekunta esitti 
viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka hyväksyi sen 29.3.2007. Haettavaksi 
esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian laitoksen 
henkilöstömenokehykseen. 
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2007 yliassistentin virantäyttöä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että virka julistetaan 
haettavaksi 1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 

 
Historian yliassistentin virkaa hakivat 29.6.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
PhD Anssi Halmesvirta 
FT Tapani Hietaniemi 
FT Markku Hokkanen 
FT Sini Kangas 
FT Pekka Masonen 
FT Satu Matikainen 
FL Simo Mikkonen 

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto 
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän 
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan 
haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. 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 hyväksyi 15.8.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat.  
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  Dekaani vapautti 20.8.2007 tekemällään päätöksellä hakijat Tapani Hietaniemi, Markku 

Hokkanen ja Satu Matikainen opetusnäytteen pitämisestä. He ovat antaneet 
opetusnäytteen 13.6.2006 historian yliassistentin virantäyttöä varten. Heidän 
opetusnäytteensä arvosteltiin seuraavasti: Hietaniemi hyvä, Hokkanen erinomainen ja 
Matikainen erinomainen. 

 
  Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 22.8.2007. Laitoksen esityksen perusteella 

virkaan kelpoiset hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte. Hakija Anssi Halmesvirta 
ilmoitti sähköpostitse, että hän on virkamatkan takia estynyt antamasta opetusnäytettä 
ko. aikana. Arvostelulautakunta esitti, että hakija Halmesvirralle järjestettäisiin uusi 
opetusnäytetilaisuus 29.8.2007. Dekaani hyväksyi 27.8.2007 tekemällään päätöksellä 
uuden ajankohdan. 

 
  Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 

seuraavilla arvolauseilla: 
 

PhD Anssi Halmesvirta erinomainen 
FT Sini Kangas hyvä 
FT Pekka Masonen hyvä 
FL Simo Mikkonen hyvä 
 

  Opetusnäytetilaisuuksien pöytäkirjat ovat liitteenä nro 2. 
 
  Professori Seppo Zetterbergin lausunto ja laitoksen johtaja Petri Karosen esitys sekä 

yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 3. 
 

  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
2. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
3. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset 

kelpoisuusehdot. 
4. Nimitettäneen PhD Anssi Halmesvirta yliassistentin virkaan, jonka ala 

on historia (vakanssinro 11151), 1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
  
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
6. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11152)  
 
  Vireille 20.3.2007 
 

Suomen historian yliassistentin virka on perustettu 1.9.1982 alkaen. Virka on yliopiston 
yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian laitokselle. 
Laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 22.2.2007 tiedekunnalle, että 1.1.2008 
avoimeksi tuleva yliassistentin virka, jonka ala on Suomen historia (vakanssinro 11152) 
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muutetaan yliassistentin viraksi, jonka ala on historia. Humanistinen tiedekunta esitti 
viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, joka hyväksyi sen 29.3.2007. Haettavaksi 
esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian laitoksen 
henkilöstömenokehykseen. 

 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2007 yliassistentin virantäyttöä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka 
julistetaan haettavaksi 1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
 
Historian yliassistentin virkaa hakivat 29.6.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FT Jari Eilola 
FT Piia Einonen 
FT Sini Kangas 
FT Marja Kokko 
FT Olli Matikainen 

  FT Kari-Matti Piilahti 
FT Heli Valtonen 
FT Kustaa H.J. Vilkuna 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto 
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän 
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 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 hyväksyi 15.8.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat.  

 
  Dekaani vapautti 20.8.2007 tekemällään päätöksellä hakijat Jari Eilola, Piia Einonen, 

Heli Valtonen ja Kustaa H.J. Vilkuna opetusnäytteen pitämisestä. He ovat antaneet 
opetusnäytteen 14.5.2007 historian lehtoraatin virantäyttöä varten. Heidän 
opetusnäytteensä arvosteltiin seuraavasti: Eilola hyvä, Einonen hyvä, Valtonen hyvä ja 
Vilkuna erinomainen.  

 
  Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 22.8.2007. Laitoksen esityksen perusteella 

virkaan kelpoiset hakijat kutsuttiin pitämään opetusnäyte. 
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  Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 
seuraavilla arvolauseilla: 

 
FT Marja Kokko hyvä 
FT Olli Matikainen erinomainen 

  FT Kari-Matti Piilahti hyvä 
 
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4. 
 
  Laitoksen johtaja Petri Karosen esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä 

nro 5. 
 

  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 
2. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
3. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset 

kelpoisuusehdot. 
4. Nimitettäneen FT Kustaa H.J. Vilkuna yliassistentin virkaan, jonka ala 

on historia (vakanssinro 11152), 1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
 
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
7. SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINE N VIRKA-

SUHDE 
 

 Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esitti 8.8.2007 humanistiselle tiedekunnalle, että 
se julistaisi haettavaksi lehtorin määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on suomalainen 
viittomakieli, ajaksi 1.1.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
Dekaani hyväksyi 20.8.2007 tekemällään päätöksellä virantäyttösuunnitelman. Sen 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.  

 
 Virkasuhdetta hakivat 14.9.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 KM Outi Ahonen 
 FM Jaana Pooters 
 

 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 
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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 1.10.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat. 
 

Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 12.10.2007. Arvostelulautakunta päätti esittää 
tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä seuraavilla arvolauseilla: 

 
  KM Outi Ahonen hyvä  

FM Jaana Pooters hyväksytty 
  

  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 6. 
 

 Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio ja yhteenveto hakijoiden ansioista 
ovat liitteenä nro 7. 

 
  Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

  ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat. 
   2. Arvosteltaneen hakijoiden Ahonen ja Pooters opetusnäytteet 

lautakunnan esityksen mukaisesti. 
3. Todettaneen, että hakija Ahonen täyttää opetustaidon osalta 

virkasuhteen kelpoisuusehdot. 
4. Todettaneen, että kumpikaan hakija ei täytä tutkinnon osalta 

virkasuhteen kelpoisuusehtoja. 
5. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että KM Outi Ahonen nimitettäisiin 

lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on suomalainen 
viittomakieli, ajaksi 1.1.2008–31.12.2009. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
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8. TAIDEHISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11179) 
 
  Vireille 23.10.2007 
 

Yliopiston rehtori on 18.4.1995 tekemällään päätöksellä perustanut 1.10.1995 alkaen 
yliassistentin viran, jonka ala on taidehistoria. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Oppiaineen pääedustaja Annika 
Waenerberg esittää humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 
1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.  
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää opetusansioiden 
portfolion, on liitteenä nro 8. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 8 mukainen taidehistorian yliassistentin 

viran virantäyttösuunnitelma. 
2. Esitettäneen hallintovirastolle, että yliassistentin virka, jonka ala on 

taidehistoria, julistetaan haettavaksi 1.1.2008 alkavaksi 5-vuotis-
kaudeksi. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
  
9. FT JAANA HUJASEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 23.10.2007 
 

FT Jaana Hujanen on jättänyt 5.10.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin journalistiikan dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan. 

 
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
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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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

     
Viestintätieteiden laitos pitää journalistiikan dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena. 
 
FT Jaana Hujanen anoo vapautusta opetusnäytteen pitämisestä 5.10.2007 päivätyllä 
hakemuksellaan. Hän on antanut opetusnäytteen 12.6.2007 Jyväskylän yliopistossa 
journalistiikan professuurin virantäytön yhteydessä aiheesta Journalistisen työn ihanteet 
tutkimuskohteena. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi opetusnäytteen arvolauseella 
erinomainen. 
 
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 28.8.2007 FT Hujasen kelpoiseksi 
journalistiikan professorin virkaan. FT Hujanen asetettiin ehdollepanossa kolmannelle 
ehdokassijalle. 
 
Esitetään, että journalistiikan dosentuurin täytössä käytettäisiin edellä mainitun 
virantäytön asiantuntijoiden lausuntoja. Otteita asiantuntijoiden lausunnoista on liitteenä 
nro 9. 
 
FT Hujasen hakemusasiakirjat ja asiantuntijoiden alkuperäiset lausunnot ovat nähtävänä 
tiedekunnan kansliassa. 

 
ESITYS: 1. Todettaneen, että journalistiikan dosentuuri on opetuksen ja 

tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 
 2. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
 3. Vapautettaneen FT Hujanen opetusnäytteen pitämisestä 

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

 5. Nimitettäneen FT Jaana Hujanen journalistiikan dosentiksi 1.11.2007 
alkaen. 

 
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

2. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Luukka, 
Muittari, Karonen, Vesterinen, Ojala, Pitkänen-Huhta ja Valo katsoivat 
FT Jaana Hujasen tieteellisesti päteväksi journalistiikan dosentuuriin. 

   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
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10. FT ULLA RICHARDSONIN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 23.10.2007 
 

FT Ulla Richardson on jättänyt 10.10.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan kielten dosentiksi, erityisalana kokeellinen 
psykolingvistiikka ja puheen prosessointi.  
 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 
 
Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
 
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 30.3.2007 FT Richardsonin kelpoiseksi 
kielenopetuksen professorin virkaan ja kokouksessaan 11.9.2007 kelpoiseksi soveltavan 
kielentutkimuksen professorin virkaan. FT Richardson asetettiin molemmissa 
ehdollepanoissa kolmannelle ehdokassijalle. 
 
Esitetään, että kielten dosentuurin, erityisalana kokeellinen psykolingvistiikka ja puheen 
prosessointi, täytössä käytettäisiin edellä mainittujen virantäyttöjen asiantuntijoiden 
lausuntoja. Otteita asiantuntijoiden lausunnoista on liitteenä nro 10. 

 
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 
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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

  
 Opetusnäytetilaisuus järjestetään marraskuussa 2007.   
   

FT Richardsonin hakemusasiakirjat ja asiantuntijoiden alkuperäiset lausunnot ovat 
nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
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ESITYS: 1. Todettaneen, että kielten dosentuuri, erityisalana kokeellinen 
psykolingvistiikka ja puheen prosessointi, on opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellinen. 

 2. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
 3. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat. 
 
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

   2. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Luukka, 
Muittari, Karonen, Vesterinen, Ojala, Pitkänen-Huhta ja Valo katsoivat 
FT Ulla Richardsonin tieteellisesti päteväksi kielten dosentuuriin, jonka 
erityisalana on kokeellinen psykolingvistiikka ja puheen prosessointi. 

 3. Esityksen mukainen. 
 
 

11. PhD ÅSA PALVIAISEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 6.2.2007 
 

PhD Åsa Palviainen on jättänyt 9.1.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan kielten dosentiksi, erityisalana kielen 
kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa.  

 
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

     
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 6.2.2007 kielten dosentuuria, erityisalana kielen 
kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa, opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professorit Gisela Håkansson (Lundin yliopisto) ja 
Marketta Sundman (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Åsa Palviaisen 
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tieteellisestä pätevyydestä. Professori Sundman luopui asiantuntijatehtävästä ja hänen 
tilalleen valittiin professori Mirja Saari (Helsingin yliopisto), joka suostui ottamaan 
tehtävän vastaan. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 11.  
 
Molemmat asiantuntijat katsovat PhD Åsa Palviaisen tieteellisesti päteväksi kielten 
dosentuuriin, erityisalana kielen kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa.  
 
Dekaani on 16.10.2007 tekemällään päätöksellä vapauttanut PhD Palviaisen 
opetusnäytteen pitämisestä. Hän on antanut opetusnäytteen 18.5.2006 kielten 
yliassistentuurin virantäytön yhteydessä. Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin 
arvolauseella hyvä. 

  
 ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 

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

3. Nimitettäneen PhD Åsa Palviainen kielten dosentiksi, erityisalana 
kielen kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa, 1.11.2007 alkaen. 
  

  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Luukka, 
Muittari, Karonen, Vesterinen, Ojala, Pitkänen-Huhta ja Valo katsoivat 
PhD Åsa Palviaisen tieteellisesti päteväksi kielten dosentuuriin, jonka 
erityisalana on kielen kehittyminen puheessa ja kirjoittamisessa. 

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 

 
 
12. FT OUTI FINGERROOSIN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 23.10.2007 
 

FT Outi Fingerroos on jättänyt 16.10.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin etnologian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan. 
 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
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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 
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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

 
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena. 

 
ESITYS: 1. Todettaneen, että etnologian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen 

kannalta tarpeellinen. 
 2. Valittaneen asiantuntijoiksi professorit Pertti Anttonen (Helsingin 

yliopisto) ja Laura Stark antamaan lausuntonsa FT Outi Fingerroosin 
tieteellisestä pätevyydestä. 

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

13. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Historian ja etnologian laitoksen varajohtaja Tuulikki Tuomainen esittää, 

että FT Petri Karonen nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Valtiovalta ja ruotsalais-suomalaisen yhteiskunnan rauhaan palaamisen 
ongelmien ratkaiseminen n. 1650–2000. 
että FT Petri Karoselle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta professorin virasta, 
jonka ala on Suomen historia (vakanssinro 00079), vastaavaksi ajaksi. 
  

  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että FM Riikka Ullakonoja nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 
ala on venäjän kieli (vakanssinro 10648), ajaksi 1.1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 12.   
 
että FM Riikka Ullakonojalle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta kielten assistentin 
virasta (vakanssinro 10212) vastaavaksi ajaksi.  

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, 
että FM Anna Helle nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.11.2007–31.10.2009. Määräaikaisuuden perusteena on yliopiston rehtorin 
päätös 17.11.2006.  
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Hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, 
että HuK Salla Kujala nimitettäisiin osastosihteerin (vakanssinro 10761) määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran 
hoito. 
että yo-merkonomi Helen Niskanen nimitettäisiin projektisuunnittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
tiedekunnan palvelukeskuksen talouskoordinaattorin tehtävät.  
että FT Marko Siitonen nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama Yrittäjäksi yliopistosta -tohtorikoulutushanke.  

 
 ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen esitysten mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Kirjattiin tiedoksi, että professori Petri Karonen ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 

14. TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN VALINTAPERUSTEET 2008 
  
  Hallintojohtosäännön mukaan tiedekunta ”päättää yksityiskohtaisista valintaperusteista”. 
  Oheisena on esitys tutkinto-opiskelijoiden valintaperusteista vuodelle 2008 (liite nro 

13). Esitys sisältää hakutiedot, valintaperusteet, valintakokeiden tiedot sekä kiintiöt. 
Kiintiöistä päättää lopullisesti yliopiston hallitus. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin täsmennyksin. 
 
 
15. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Almonkari, Bartis, Korhonen, Oettl, Rahkonen, Ruusunen) 
 
  FL Merja Almonkari on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sosiaalinen jännittäminen yliopisto-opiskelussa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Salli Saari 
(Helsingin yliopisto) ja professori Raimo Lappalainen. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut dosentti Maili Pörhölä.  

 
  FL Imre Bartis on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kansallisidentiteetin rakentaminen András Sütön teoksessa 
Anyám könnyü álmot igér. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori, akateemikko András Görömbein (Debrecenin yliopisto, Unkari) ja  

  professori István Dobosin (Wienin yliopisto, Itävalta). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Tuomo Lahdelma. 

 
  FL, KTM Pirkko Korhonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Suomalainen sinfoniaorkesteri: menneisyys, 
nykyisyys ja tulevaisuus johtamisen näkökulmasta. Tapaustutkimus Jyväskylä 
Sinfoniasta. Väitöstutkimus koostuu kolmesta tekstikokonaisuudesta ja niiden em. 
yhteenvedosta: 
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1. Jyväskylä Sinfonia. Torvisoittokunnasta kaupunginorkesteriksi 
2. Muusikon ikääntyminen orkesteriorganisaation haasteena 
3. Sinfoniaorkesterin sisäisen laadun kuvaus EFQM-mallin avulla 

   
   Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti emeritusprofessori Reijo 

Pajamo (Sibelius-Akatemia) ja dosentti Antti Juvonen (Joensuun yliopisto). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Matti Vainio. 

 
  FM Barbara Oettl on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Weiss in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Studien zur 
Kulturgeschichte einer Un-Farbe. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Matthias Bleyl (Kunsthochschule Berlin-Weißensee Berlin, Saksa) 
ja professori Gregor Stemmrich (Freie Universität Berlin, Saksa). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg. 

 
  M.A., ekonomi Pauli Rahkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen 

historian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Volgan-Okan alueen suomalais-
ugrilaisten heimojen väestöliikkeistä kohti Karjalaa ja Suomea. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Jouko Vahtola (Oulun 
yliopisto) ja Senior Researcher Irma Mullonen (Karelian Research Center of the Russian 
Academy of Sciences, Venäjä). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
emeritusprofessori Toivo Nygård. 

 
  FL Aimo Ruusunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Todeksi uskottua. Kansandemokraattinen Neuvostoliitto-
journalismi rajapinnan tulkkina vuosina 1964 - 1973. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti tutkimusjohtaja, YTT Pentti Raittila (Tampereen yliopisto) 
ja VTT Veli-Pekka Leppänen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raimo 
Salokangas. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
16. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Ala-Ruona, Köszeghy, Lähdesmäki, Saarinen, 

Vares) 
                                                                            
  FL Esa Ala-Ruona on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti 
oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa - strategioita, menetelmiä ja apukeinoja. 
Tiedekunta määräsi 2.10.2007 ennakkotarkastajiksi professori Kimmo Lehtosen (Turun 
yliopisto) ja professori Heidi Ahonen-Eerikäisen (Wilfred-Laurielin yliopisto, Kanada). 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Esa Ala-Ruonalle ja jaettiin tiedekuntaneuvoston 
jäsenille kokouksessa (liitteet nro 14 ja 15). 

 
  FM Péter Köszeghy on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Balassi Bálint életrajza (Bálint Balassin elämäkerta). 
Tiedekunta määräsi 12.6.2007 ennakkotarkastajiksi professori Mihály Balázsin 
(Szegedin yliopisto, Unkari) ja professori Amedeo di Francescon (Napolin yliopisto, 
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Italia). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Köszeghylle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 16 ja 17). 

   
  FM Tuuli Lähdesmäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Kuohahdus Suomen kansan sydämestä.” 
Henkilömonumentti diskursiivisena ilmiönä 1900-luvun lopun Suomessa. Tiedekunta 
määräsi 12.6.2007 ennakkotarkastajiksi FT, dosentti Leena-Maija Rossin (Helsingin 
yliopisto) ja FT, dosentti Tutta Palinin (Turun yliopisto). Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FM Lähdesmäelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 18 ja 19). 

 
FM Taina Saarinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Quality on the Move. Discursive construction of 
Highes Education policy from the perspective of quality. Tiedekunta määräsi 12.6.2007 
ennakkotarkastajiksi professori Gary Rhoadesin (Arizonan yliopisto, USA) ja professori 
Marjut Johanssonin (Turun yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Saariselle 
ja jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille kokouksessa (liitteet nro 20 ja 21). 

 
  FL Mari Vares on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan The Question of Western Hungary/Burgenland, 1918 – 1923. A 
Territorial Question in the Context of National and International Policy. Tiedekunta 
määräsi 29.5.2007 ennakkotarkastajiksi professori Kalervo Hovin (Turun yliopisto) ja 
professori Max Engmanin (Åbo Akademi). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Varekselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 22 ja 23). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin.  
 
 
17. VÄITÖSTILAISUUS (Ala-Ruona, Köszeghy, Lähdesmäki, Mikkonen, Mäkilä) 
  

 FL Esa Ala-Ruona on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti 
oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, menetelmiä ja apukeinoja. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.10.2007. Väitöstilaisuus 
pidetään perjantaina 16.11.2007 klo 12 Musican auditoriossa M 103. Vastaväittäjänä 
toimii professori Kimmo Lehtonen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Jaakko 
Erkkilä. 

 
FM Péter Köszeghy on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi  
tarkoitettua tutkimustaan Balassi Bálint életrajza (Bálint Balassin elämäkerta). 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.10.2007. Väitöstilaisuus 
pidetään lauantaina 17.11.2007 klo 12 Educan salissa D 109. Vastaväittäjänä toimii 
professori Mihály Balázs (Szegedin yliopisto, Unkari) ja kustoksena 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. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.10.2007. Väitöstilaisuus pidetään 
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lauantaina 15.12.2007 klo 12 Juomatehtaan auditoriossa JT 120. Vastaväittäjänä toimii 
FT, dosentti Tutta Palin (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg. 

  
 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. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 28.8.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 24.11.2007 klo 10 
Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii DPhil Neil Edmunds (University 
of the West of England, Bristol) ja kustoksena professori Seppo Zetterberg. 

 
 FL Kimmo Mäkilä on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tuhoa, tehoa ja tuhlausta. Helsingin Sanomien ja New York 
Timesin ydinaseuutisoinnin tarkastelua diskurssianalyyttisesta näkökulmasta 1945 – 
1998. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 2.10.2007.  
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 15.12.2007 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjinä toimivat professori Heikki Luostarinen (Tampereen yliopisto) ja dosentti 
Pekka Visuri (Maanpuolustuskorkeakoulu). Kustoksena toimii professori Raimo 
Salokangas. 

  
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 

  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
  
 
   
Jyväskylässä 24. lokakuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 

 


