
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO    
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA  PÖYTÄKIRJA 2/2007 
TIEDEKUNTANEUVOSTO    
          
Kokous: Tiistaina 6.2.2007 klo 14  
 Lyhty  
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj. 1 - 16 1 - 16 
Varadekaani Heikki Hanka 1 - 16 1 - 16 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka    -    - 
Professori Veikko Muittari  1 - 16 1 - 16 
Professori Arja Piirainen-Marsh 1 - 16 1 - 16 
Professori Jaakko Erkkilä 1 - 16 1 - 16 
Professori Petri Karonen  1 - 16 1 - 16 
Professori Liisa Salo-Lee  1 - 16 1 - 16 
Professori Jari Ojala 1 - 16  1 - 16 
Lehtori Erja Kosonen  1 - 16 1 - 16 
Lehtori Anne Pitkänen-Huhta 1 - 5, 7 - 16 1 - 5, 7 - 16 
Lehtori Bertold Fuchs 1 - 16 1 - 16 
Tutkija Ari Huhta  1 - 5, 7 - 16 1 - 5, 7 - 16 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi 1 - 16 1 - 14 
Opiskelija Elina Lappalainen 1 - 16 1 - 14 
Opiskelija Suvi Linjamaa 1 - 16 1 - 14 
Opiskelija Jaana Marin 1 - 16 1 - 14 
Opiskelija Tuure Puurunen Päivi Alaniska 1 - 16 1 - 14 
  
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–10) 
  opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 11–16)    
Pöytäkirjanpitäjät:   amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 1202 (asiat 1–10)  
   osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, 1200 (asiat 11–16) 
  

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 1.2.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen, dekaanin ja varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. SUOMEN KIELEN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10833) 
 
 Vireille 13.12.2005 

 
Suomen kielen professorin virka A28 on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 
1.8.1935. Professori Matti Leiwo on irtisanoutunut virasta 1.6.2006 alkaen. Virka on 
sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitokselle.   
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2005 suomen kielen professorin 
viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 30.1.2006 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
 Suomen kielen professorin virkaa hakivat 13.3.2006 päättyneen määräajan kuluessa: 

 
 FT Vesa Jarva 
 FT Esa Lehtinen 
 FT Jaakko Leino 
 FT Minna-Riitta Luukka 
 FT Anne Mäntynen 
 FT Liisa Tainio 

 
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 13.12.2005 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 4.4.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Martin Ehala (Tallinnan yliopisto), Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus) ja Helena Sulkala (Oulun yliopisto) sekä varalle professorit Marja-Liisa 
Helasvuo (Turun yliopisto), Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto) ja Fred Karlsson 
(Helsingin yliopisto).  

  
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 15/12.12.2006 liitteenä nro 2.  

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
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Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2006, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 16.1.2007, ja että opetusnäytettä 
kutsutaan pitämään asiantuntijoiden ehdokassijoille asettamat hakijat Leino, Luukka ja 
Tainio. 

 
 Dekaani hyväksyi 9.1.2007 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden aiheet: 

 
 FT Jaakko Leino  Konstruktiot, kielioppi ja tekstitaidot   
 FT Minna-Riitta Luukka Kirjoittamisesta tekstitaitoihin 
 FT Liisa Tainio  Keskustelunanalyysi tekstitaitojen opettamisen apuna: 

sukupuolinäkökulma 
 

Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 16.1.2007 hakijoiden Leino, Luukka ja 
Tainio opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 
 

  FT Jaakko Leino  erinomainen  
  FT Minna-Riitta Luukka erinomainen 

FT Liisa Tainio hyvä 
 
Hakijoilla Lehtinen, Leino, Luukka ja Tainio voidaan katsoa olevan professorin virkaan 
vaadittava tieteellinen pätevyys ja hakijoilla Leino, Luukka ja Tainio riittävä opetustaito. 
Kaikki hakijat täyttävät myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. 
 

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 Leino, Luukka ja Tainio on asetuksen 
(309/93) edellyttämä opetustaito. 

   2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Leino, Luukka ja 
Tainio kelpoisiksi virkaan. 

3. Asetettaneen suomen kielen professorin virkaan ensimmäiselle sijalle 
FT Minna-Riitta Luukka, toiselle sijalle FT Liisa Tainio ja kolmannelle 
sijalle FT Jaakko Leino. 

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Minna-Riitta Luukka 
nimitettäisiin suomen kielen professorin virkaan (vakanssinro 10833) 
1.8.2007 alkaen.  
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5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 8.3.2007. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
  5. Esityksen mukainen. 
 
 
4. PUHEVIESTINNÄN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASU HDE 
 (vakanssinro 10847) 

 
 Vireille 28.2.2006 

 
Viestintätieteiden laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
haettavaksi puheviestinnän professorin A28 määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 
1.8.2006–31.7.2010.  Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus (Sallinen).  
 

 Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden laitokselle. 
 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 14.3.2006 puheviestinnän professorin 
määräaikaisen virkasuhteen virantäyttösuunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti virkasuhteen haettavaksi. 

 
Puheviestinnän professorin määräaikaista virkasuhdetta haki 15.6.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Tarja Valkonen 

  
 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 
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(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. 

   
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 29.8.2006 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Kristine Fitchin (Iowan yliopisto) ja akatemiatutkija Maili Pörhölän (Suomen 
Akatemia) antamaan lausuntonsa hakija Tarja Valkosen kelpoisuudesta ja ansioista 
virkasuhteeseen. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 15/12.12.2006 liitteenä nro 1. 
 
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2006, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 16.1.2007. 
 
Dekaani hyväksyi 8.1.2007 tekemällään päätöksellä hakija Valkosen opetusnäytteen 
aiheen Ryhmän vuorovaikutuksen tuloksellisuus.  
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 16.1.2007 hakija Valkosen opetusnäytteen 
ja arvosteli sen arvolauseella hyvä. 

 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto hakijan 
ansioista ovat liitteenä nro 2. 

  
 Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

 ESITYS:  1.  Todettaneen, että hakija Valkosella on asetuksen (309/93) edellyttämä 
opetustaito. 

2. Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen FT Valkonen kelpoiseksi 
puheviestinnän professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen.  

   3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Tarja Valkonen 
nimitettäisiin puheviestinnän professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 10847) ajaksi 1.3.2007–31.7.2010. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
5. KIELENOPETUKSEN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13643) 
  
 Vireille 2.11.2004. 

 
Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut A28 palkkausluokkaan 
kuuluvan viran, jonka ala on kielenopetus. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistisen tiedekunnan kielten laitokselle. Kielten laitos esitti humanistiselle 
tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi. 
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.11.2004 kielenopetuksen professorin 
viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 22.11.2004 päivätyllä kirjeellään hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
 Kielenopetuksen professorin virkaa hakivat 2.3.2005 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 FT Riikka Alanen 
 Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays 
 FT Hannele Dufva 
 FT Tarja Nikula 
 KT, FL Esa Penttinen 
 FT Ulla Richardson 
 

KT, FL Esa Penttinen on peruuttanut 30.8.2005 päivätyllä kirjeellään hakemuksensa 
virkaan. 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 12.4.2005 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Diane Larsen-Freeman (University of Michigan), Viljo Kohonen (Tampereen 
yliopisto) ja Sven Strömqvist (Lundin yliopisto) sekä varalle professorit Rosamond 
Mitchell (University of Southampton), Håkan Ringbom (Åbo Akademi) ja Gisela 
Håkansson (Lundin yliopisto).  
 
Professori Diane Larsen-Freemanin (University of Michigan) luovuttua 
asiantuntijatehtävästä, hänen tilalleen valittiin professori Rosamond Mitchell (University 
of Southampton), joka ilmoitti 7.11.2006 luopuvansa asiantuntijatehtävästä. 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 12.12.2006 hänen tilalleen asiantuntijaksi 
professori Jean-Marc Dewaelen (Lontoon yliopisto), joka suostui ottamaan tehtävän 
vastaan. 
 
Professoreiden Kohonen ja Strömqvist lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 13/14.11.2006 liitteenä nro 4.  
 
Professori Dewaelen toimittama lausunto on liitteenä nro 3. 
 

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.  

 
Kokouksessaan 14.11.2006 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 12.12.2006 klo 10.00 
alkaen luentosalissa A 103, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Alanen, Dufva, Nikula ja Richardson.  

 
Hakija Nikula on anonut vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. Hän on antanut 
opetusnäytteen 14.3.2006 diskurssintutkimuksen professorin viranhaun yhteydessä 
arvosanalla ’erinomainen’ ja opetusnäytteen 19.11.2002 englannin kielenoppimisen ja 
opettamisen professorin viranhaun yhteydessä arvosanalla ’hyvin hyvä’. Dekaani on 
1.12.2006 päätöksellään puoltanut vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. 
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Dekaani on 1.12.2006 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 
 

 FT Riikka Alanen Kielenopetus ja kielenoppiminen 
 FT Hannele Dufva Kielen oppiminen ja opettaminen: Dialoginen näkökulma 
 FT Ulla Richardson Kontrastiivisen kielentutkimuksen anti oppimispelin vaikutuksen 

tutkimuksessa  
  
 Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 12.12.2006 hakijoiden opetusnäytteet ja 

arvosteli ne seuraavin arvolausein: 
 
 FT Riikka Alanen hyvä 

  FT Hannele Dufva erinomainen 
  FT Ulla Richardson hyväksytty 
 

 ESITYS: Todettaneen professori Dewaelen lausunto.  
 
PÄÄTÖS: Todettiin. 

 
 
6. ENGLANNIN KIELEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA SUHDE 
 
  Vireille 13.6.2006 

 
Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi professorin 
määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on englannin kieli, ajaksi 1.8.2007–31.12.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen 
opettajankoulutuksen laajennushanke. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
13.6.2006 virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 

 
Englannin kielen professorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 18.10.2006 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FT Päivi Pahta 
FT Anne Pitkänen-Huhta 
FT Greg Watson 
 
Kokouksessaan 24.10.2006 tiedekuntaneuvosto valitsi virkasuhteen täytön 
asiantuntijoiksi emeritusprofessori Håkan Ringbomin (Åbo Akademi) ja professori Anna 
Maurasen (Helsingin yliopisto). Professori Maurasen luovuttua asiantuntijatehtävästä 
hänen tilalleen valittiin emeritusprofessori Dieter Wolff (Bergische Universität 
Wuppertal, Saksa), joka suostui ottamaan tehtävän vastaan. 
 

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. 
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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 
paremmuusjärjestykseen. 
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 4. 
 
   Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.  
 

Virkasuhteen opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 27.2.2007 klo 13.00 alkaen luentosalissa C 3. Opetusnäytettä 
kutsutaan pitämään asiantuntijoiden ehdokassijoille asettamat hakijat Alanen, Pahta ja 
Pitkänen-Huhta. 
 
Hakijoilta pyydetään opetusnäytteiden aiheet 19.2.2007 mennessä.  
  

 ESITYS: 1.  Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 
3. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä esittämästään 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
 

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

eivät osallistuneet asian käsittelyyn.  
  
 
7. 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 
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 
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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 

 
Virantäyttölain 8 §:n mukaan humanistinen tiedekunta valitsee viran täyttämistä varten 
vähintään kaksi asiantuntijaa.  
Virantäyttöasetuksen 12 §:n mukaan asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon 
hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin 
noudatettava tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille varataan tilaisuus 
esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä esitetyistä 
muista seikoista. Asiantuntijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 
(434/2003) 28 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn 
virantäytön myöhäisemmässä vaiheessa. 
 

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.  

 
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.  

   
 ESITYS: 1. Valittaneen neljänneksi asiantuntijaksi professori Erkki Sevänen 

(Joensuun yliopisto). 
  2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset 

asiantuntijaehdokkaaseen kohdistuvat huomautuksensa 14.2.2007 
mennessä. 

    
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
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8. SUOMEN HISTORIAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10801) 
 
  Vireille 16.1.2007 
 

Suomen historian professorin virka A28 on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 
asetuksella 66/14.2.1958. Tasavallan presidentti nimitti 18.6.1993 FT Toivo Nygårdin 
Suomen historian professorin virkaan 1.9.1993 alkaen. Professori Nygård on 
irtisanoutunut virasta 1.8.2007 lähtien. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan 
historian ja etnologian laitokselle. Viran alaa ei ole täsmennetty. 
Historian ja etnologian laitos esittää, että Suomen historian professorin virka 
julistettaisiin haettavaksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 5. 
 

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

tehtäväalaan. 
  3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan kymmeneen. 
  4.  Esitettäneen liitteen nro 5 mukainen Suomen historian professorin viran 

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

hyväksymisen jälkeen välittömästi haettavaksi. 
 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
  5. Esityksen mukainen. 
 
 
9. LATINAN KIELEN LEHTORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10589) 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

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

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

   
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/93) 3 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:   
 1) edistää alansa opetusta; 2) ohjata opiskelijoiden opintoja; 3) toimittaa hänelle kuuluvat 

kuulustelut; 4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, 
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista; 5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut 
hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät; 6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa 
määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen. 

   
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 

(309/93, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 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. 
Kielten lehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin (1083/95, 
4§). 

 
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. 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 kielitutkintoasetuksen (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. Ulkomaalainen sekä 
Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
Kielten laitos esittää, että virkaan kelpoiset hakijat kutsutaan pitämään opetusnäyte 
syntaksiin liittyvästä aiheesta, joka kuuluu opintojaksoon LATP011 Muoto- ja 
lauseoppi. 

 
 ESITYS: 1.  Todettaneen viran hakijat. 

2.  Päätettäneen, että virkaan kelpoiset hakijat pitävät opetusnäytteensä 
laitoksen esittämästä aiheesta. 

3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 
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  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen.   
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
10. 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 
hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin 
korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

     
Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena.  

  
 ESITYS:  1.  Todettaneen, että kielten dosentuuri, erityisalana kielen kehittyminen 

puheessa ja kirjoittamisessa on opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellinen.      

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professorit Gisela Håkanson (Lundin 
yliopisto) ja Marketta Sundman (Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa 
PhD Åsa Palviaisen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1.  Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
11. PUHEILMAISUN AINEENOPETTAJAN KELPOISUUS  
 

FM Marjo Angervo tiedustelee opintojensa kelpoisuutta puheilmaisun opetustehtäviin, 
joka on opetusaineena mm. Kallion lukiossa Helsingissä. 
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Angervo on valmistunut Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan puheviestintä (75 ov). 
Muina aineina hänellä on tiedotusopin aineopinnot (43 ov HY), mediakasvatuksen 
syventävät opinnot (20 ov TY) ja opettajan pedagogiset opinnot (35 ov HELIA). 
  
Opetustoimen kelpoisuusasetuksen (nro 986/2005) 10 a §:ssä säädetään seuraavasti: 
 

”Kun opetusta annetaan hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti 
oppiaineessa, jota ei mainita lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista 
tavoitteista ja tuntijaosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (955/2002) ja 
joka ei ole tällaisen oppiaineen syventävä tai soveltava kurssi, aineenopettajaksi 
on… kelpoinen henkilö, joka on suorittanut yhteensä vähintään 120 
opintopistettä tai vähintään 55 opintoviikkoa opetussuunnitelmassa mainitun 
oppiaineen sisältöön soveltuvia opintoja yliopistossa, jos tämä… on ainoa… 
aine, sekä henkilö, joka on suorittanut yhteensä vähintään 60 opintopistettä tai 
vähintään 35 opintoviikkoa oppiaineen sisältöön soveltuvia opintoja, jos hän 
opettaa lukiossa muuta ainetta, jossa hän on suorittanut…” (e.m. laajemmat 
opinnot).   

 
Puheilmaisua ei mainita lukioasetuksen nro 955/2002 tuntijaossa, eikä asiasta ole 
valtakunnallista suositusta. Yliopisto voi antaa omaa koulutustaan koskevia suosituksia 
ja todistuksia.  

 
ESITYS: Päätettäneen antaa FM Marjo Angervolle lausunto, että hänen Jyväskylän 

yliopistossa suorittamansa puheviestinnän opinnot ovat asetuksen nro 
986/2005 10 a §:ssä tarkoitettuja puheilmaisun ja puheopin opetustehtäviin 
soveltuvia opintoja.  

 
PÄÄTÖS:  Päätettiin antaa lausunto. 
 
 

12. MAISTERIN TODISTUKSEN KIELIOPINNOT  
 
Pakolliset kieliopinnot sisältyvät tiedekunnan kandidaatin tutkintoon. Jos 
kandidaattitason tutkinto on tehty ulkomailla, joutuu opiskelija yleensä tekemään 
kieliopintoja maisterin tutkintoa varten. Opiskelijan saattaa myös olla edullista jättää 
ylimääräisiä kieli- ja viestintäopintoja maisteriin, jotta tutkintojen kokonaislaajuus ei 
nouse tarpeettoman suureksi. Kieli- ja viestintäopintojen merkitsemisestä maisterin 
todistukseen ei ole erikseen tehty päätöstä. 

 
 ESITYS:  Päätettäneen, että maisterin todistukseen voidaan merkitä kieliopintoja, 

kieli- ja viestintäopintoja taikka viestintäopintoja, kun suorituksia on 
vähintään kolme opintopistettä taikka maturiteetti (1 op). 

 
PÄÄTÖS: Päätettiin. 

 
 
13. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Arffman) 
 
  FM Inga Arffman on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The problem of equivalence in translating 
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international reading literacy studies.  A text analytic study of three English and Finnish 
texts used in the PISA 2000 reading test. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Sonja Tirkkonen-Condit (Joensuun yliopisto) ja 
dosentti Sauli Takala. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Minna-Riitta 
Luukka. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
14. VÄITÖSTILAISUUS (Saresma) 

 
 FM, YTM Tuija Saresma on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 

tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Omaelämäkerran rajapinnoilla. 
Tekstuaalisuus, subjektius ja sukupuoli taideomaelämäkerroissa. Väittelylupa 
myönnettiin 29.8.2006. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 10.3.2007 klo 12 
Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii dosentti Anni Vilkko (Helsingin 
yliopisto) ja kustoksena emeritaprofessori Katarina Eskola. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 

  
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 

15. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Hakkarainen, Koivulahti, 
Valtonen) 

   
 Professori Kai Ekholm (Helsingin yliopisto) ja professori Heikki Hanka esittävät, että 

FM Maarit Hakkaraisen ja FM Tiina Koivulahden taidehistorian lisensiaatintutkimus 
Eurooppalaisen taideperinnön jakajat – Suomi Saksan kansallissosialistien anastaman 
taiteen vastaanottajamaana hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
yliassistentti, dosentti Hanna Pirinen. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM 
Hakkaraiselle ja FM Koivulahdelle sekä toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liite nro 6). 

  
 Professori Annika Waenerberg esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
 
 Professori Juha-Antti Lamberg (Teknillinen korkeakoulu) ja dosentti Raimo Savolainen 

(Valtioneuvosto) esittävät, että FM Maare Valtosen Suomen historian 
lisensiaatintutkimus Taloudellista politiikkaa. Liike-elämän poliittinen osallistuminen ja 
toiminta 1800-luvun alun Suomessa hyväksyminen. Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut professori Jari Ojala. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Valtoselle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7). 

   
 Professori Petri Karonen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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16. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Hakkarainen, Koivulahti, Valtonen) 
 
 Tutkintoa ovat anoneet 
 
 Maarit Hakkarainen 
 pääaine: taidehistoria 
  hyvä 
 
 Tiina Koivulahti 
 pääaine: taidehistoria 
  hyvä 
  
 
 Teija Maare Elina Valtonen 
 pääaine: Suomen historia 
  hyvä 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
Jyväskylässä 7. helmikuuta 2007 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 


