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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 15.3.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen ja dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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. 

 
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 2.11.2004 päätöksen mukaan virkaan vaaditaan tieteellinen 
pätevyys (virantäyttöseloste). 
 
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 tilalle valittiin professori Rosamond Mitchell (University 
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of Southampton), joka ilmoitti 7.11.2006 luopuvansa asiantuntijatehtävästä. 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 12.12.2006 hänen tilalle asiantuntijaksi 
professori Jean-Marc Dewaelen (Lontoon yliopisto), joka suostui ottamaan tehtävän 
vastaan. 
 
Asiantuntijoiden Kohonen ja Strömqvist toimittamat lausunnot jaettiin 
tiedekuntaneuvoston jäsenille esittelylistan 13/14.11.2006 liitteenä nro 4 ja asiantuntija 
Dewaelen lausunto esittelylistan 2/6.2.2007 liitteenä nro 3. 

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

 
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 14.11.2006, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 12.12.2006, ja että 
opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden ehdokassijoille asettamat hakijat 
Alanen, Dufva, Nikula ja Richardson.  

 
Hakija Nikula anoi 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. 
   
Dekaani hyväksyi 1.12.2006 tekemällään päätöksellä 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 
 

 Hakijoilla Alanen, Dufva, Nikula ja Richardson voidaan katsoa olevan professorin 
virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. He 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). 
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Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 1. 

  
 Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 

 
 ESITYS: 1.  Todettaneen, että hakijoilla Alanen, Dufva, Nikula ja Richardson on 

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

muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Alanen, Dufva, Nikula 
ja Richardson kelpoisiksi virkaan. 

3. Asetettaneen kielenopetuksen professorin virkaan ensimmäiselle sijalle 
FT Hannele Dufva, toiselle sijalle FT Riikka Alanen ja kolmannelle 
sijalle FT Ulla Richardson. 

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Hannele Dufva 
nimitettäisiin professorin virkaan, jonka ala on kielenopetus 
(vakanssinro 13643).  

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 19.4.2007.  

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

 
 
4. 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 
 

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. 
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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 13.6.2006 päätöksen mukaan virkasuhteeseen vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttösuunnitelma). 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 24.10.2006 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. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 2/6.2.2007 liitteenä nro 4. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.  
 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 6.2.2007, että virkasuhteen opetusnäyte-
tilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 27.2.2007 klo 
13.15 alkaen luentosalissa C 3, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään 
asiantuntijoiden ehdokassijoille asettamat hakijat Alanen, Pahta ja Pitkänen-Huhta. 
 
FT Alanen anoi vapautusta opetusnäytteen pitämisestä 16.2.2007 päivätyllä kirjeellä. 
Hän on antanut opetusnäytteen 12.12.2006 kielenopetuksen professorin viranhaun 
yhteydessä ja hänen opetusnäytteensä hyväksyttiin arvolauseella hyvä. Dekaani on 
19.2.2007 tekemällään päätöksellään puoltanut vapautusta opetusnäytteen pitämisestä. 
 
FT Pahta ilmoitti tiedekunnalle, ettei tule pitämään opetusnäytettä.  
 
Dekaani hyväksyi 20.2.2007 tekemällään päätöksellä hakija Pitkänen-Huhdan 
opetusnäytteen aiheen: 
 
FT Anne Pitkänen-Huhta Literacy practices in foreign language education. 
 



 6 

Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 27.2.2007 hakija Pitkänen-Huhdan 
opetusnäytteen ja arvosteli sen arvolauseella erinomainen. 
 

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

 
 Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 

      
  ESITYS: 1.  Todettaneen, että hakijoilla Alanen ja Pitkänen-Huhta on asetuksen 

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

muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Alanen ja Pitkänen-
Huhta kelpoisiksi englannin kielen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen. 

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Anne Pitkänen-Huhta 
nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
englannin kieli, ajaksi 1.8.2007–31.12.2009.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Kirjattiin tiedoksi, että tutkija Ari Huhta ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 
5. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10626) 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

Englannin kielen lehtorin virka on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 
27.2.1965. Virka on yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
kielten laitokselle. Virka on vapautunut edellisen viranhaltijan lehtori Alan Waltonin 
sanouduttua irti 1.8.2004 alkaen. Virka on tarkoitettu kieltä syntyperäisesti puhuvalle. 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 10.1.2007 humanistiselle 
tiedekunnalle, että virka kohdistettaisiin siten, että se on tarkoitettu englannin kieltä 
äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvalle ja että sen jälkeen virka julistettaisiin 
haettavaksi. Humanistinen tiedekunta esitti viran alan muuttamista yliopiston rehtorille, 
joka hyväksyi sen 26.1.2007 tekemällään päätöksellä. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 
kokouksessaan 16.1.2007 viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Sen 
jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi.   

 
Englannin kielen lehtorin virkaa hakivat 9.3.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
MA Richard Bailey 
MA Susannah Davis 
MA Alicia Jinkerson 
FT Mark Kaunisto 
PhD Susanna Kohonen 
FM Eeva Leinonen 
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FL David Marsh 
PhD Christopher Rizza 
BEd (BA) Gergö Santha 
PhD Britta Schneider 

 
 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) 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. 

 
 ESITYS: 1.  Todettaneen viran hakijat. 

2.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Kirjattiin tiedoksi, että professori Arja Piirainen-Marsh ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
 
 
6. HISTORIAN LEHTORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10461) 
 
  Vireille 20.3.2007 
 

Yleisen historian lehtorin virka on perustettu 1.9.1973. Virka on yliopiston yhteinen ja 
sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian laitokselle. Laitoksen 
laitosneuvosto on kokouksessaan 22.2.2007 esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että 
lehtorin virka, jonka ala on yleinen historia, muutetaan lehtorin viraksi, jonka ala on 
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historia. Laitosneuvosto on lisäksi esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
viran haettavaksi 1.7.2007 alkaen. Lehtori Kalevi Ahonen on sanoutunut irti virasta 
1.7.2007 alkaen. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 3. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan lehtorilta 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. 

 
  ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että lehtorin virka, jonka ala on 

yleinen historia (vakanssinro 10461), muutetaan lehtorin viraksi, jonka 
ala on historia. 

2. Hyväksyttäneen liitteen nro 3 mukainen virantäyttösuunnitelma. 
3. Esitettäneen hallintovirastolle, että lehtorin virka, jonka ala on historia 

(vakanssinro 10461), julistetaan haettavaksi 1.7.2007 alkaen. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen.  
 
 
7. PUHEVIESTINNÄN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE  
 (vakanssinro 10617) 
 
  Vireille 20.3.2007 
 

Lehtorin virka (puheoppi; puheviestintä) on perustettu 1.9.1982 alkaen. Yliopiston 
rehtorin päätöksellä 25.1.1991 se on muutettu puheviestinnän lehtorin viraksi 1.8.1991 
alkaen. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokselle. Laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää humanistiselle 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi puheviestinnän lehtorin määräaikaisen 
virkasuhteen ajaksi 1.8.2007–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 

 
Virkasuhteen täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää 
opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 4. 

 
Haettavaksi esitetty virkasuhde sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan lehtorilta 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 
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katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin 
hyvin perehtynyt tehtäväalaan. 

 
 ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 4 mukainen virantäyttösuunnitelma. 

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että lehtorin määräaikainen virkasuhde, 
jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10617), julistetaan haettavaksi 
ajaksi 1.8.2007–31.7.2010.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
8. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRAT  
 (vakanssinrot 11151 ja 11152) 
 
  Vireille 20.3.2007 
 

Yleisen historian ja Suomen historian yliassistentin virat on perustettu 1.9.1982 alkaen. 
Virat ovat yliopiston yhteisiä ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja 
etnologian laitokselle. Laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 22.2.2007 esittänyt 
humanistiselle tiedekunnalle, että 1.1.2008 avoimeksi tulevat yliassistentin virat, joiden 
alat ovat yleinen historia (vakanssinro 11151) ja Suomen historia (vakanssinro 11152) 
muutetaan yliassistentin viroiksi, joiden ala on historia. Viroista toinen suunnataan 
yleiseen historiaan ja toinen Suomen historiaan. Laitosneuvosto on lisäksi esittänyt 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi yliassistentin virat 1.1.2008 alkavaksi 5-
vuotiskaudeksi. 
 
Virkojen täyttämistä varten laaditut virantäyttösuunnitelmat, jotka sisältävät 
opetusansioiden portfolion, ovat liitteinä nro 5 ja 6. 
 
Haettavaksi esitetyt virat sisältyvät humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 

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. 

 
  ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että yliassistentin virat, joiden alat 

ovat yleinen historia (vakanssinro 11151) ja Suomen historia 
(vakanssinro 11152), muutetaan yliassistentin viroiksi, joiden ala on 
historia. 

  2. Hyväksyttäneen liitteiden nro 5 ja 6 mukaiset virantäyttösuunnitelmat. 
3. Esitettäneen hallintovirastolle, että yliassistentin virat, joiden ala on 

historia (vakanssinrot 11151 ja 11152), julistetaan haettavaksi 1.1.2008 
alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen.  
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9. PUHEVIESTINNÄN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11183) 
 
  Vireille 20.3.2007 
  

Yliopiston rehtori on päätöksellään 5.2.1990 perustanut puheviestinnän yliassistentin 
viran 1.3.1990 alkaen. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan viestintätieteiden laitokselle. Laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 
14.2.2007 esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi viran haettavaksi 
1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää opetusansioiden 
portfolion, on liitteenä nro 7. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 

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. 

 
 ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 7 mukainen virantäyttösuunnitelma. 

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että yliassistentin virka, jonka ala on 
puheviestintä (vakanssinro 11183), julistetaan haettavaksi 1.8.2007 
alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
10. PUHEVIESTINNÄN ASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro10233) 
 
  Vireille 20.3.2007  
 

Puheopin assistentin ylimääräinen toimi on perustettu 1.3.1976. Yliopiston rehtorin 
päätöksellä 25.1.1991 se on muutettu puheviestinnän assistentin viraksi 1.8.1991 alkaen. 
Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden 
laitokselle. Laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 14.2.2007 esittänyt 
humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi puheviestinnän assistentin 
viran 1.8.2007 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää opetusansioiden 
portfolion, on liitteenä nro 8. 
 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 6 §:n 
mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

 
 ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 8 mukainen virantäyttösuunnitelma. 

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että assistentin virka, jonka ala on 
puheviestintä (vakanssinro 10233), julistetaan haettavaksi 1.8.2007 
alkavaksi 3-vuotiskaudeksi.  

   
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
11. VTT VESA VAREKSEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 12.12.2006 
 

VTT Vesa Vares on jättänyt 7.12.2006 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin aate- ja yhteiskuntahistorian 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. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin 
korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 12.12.2006 aate- ja yhteiskuntahistorian 
dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi 
professori Toivo Nygårdin (Jyväskylän yliopisto) ja professori Timo Soikkasen (Turun 
yliopisto) antamaan lausuntonsa VTT Vesa Vareksen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat VTT Vareksen tieteellisesti päteväksi aate- ja 
yhteiskuntahistorian dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
katsoivat kokouksessaan 27.2.2007 VTT Vareksen tieteellisesti päteväksi aate- ja 
yhteiskuntahistorian dosentuuriin. 
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Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 19.3.2007. VTT Vareksen opetusnäytteen 
aihe oli Silta säilyttämisestä aktivismiin ja demokratiasta autoritarismiin? Yhteiskunnan, 
lain ja politiikan kriisi keskisäädyn kannalta katsottuna venäläistämisvuosina ja 1920– 
30-lukujen vaihteessa. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että VTT Vesa 
Vareksen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro 9).  
  

  ESITYS:  1.  Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 
2. Todettaneen, että VTT Vareksella on asetuksen (115/98) 8 §:n 

edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava 
kielitaito ja että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

 3. Nimitettäneen VTT Vesa Vares aate- ja yhteiskuntahistorian dosentiksi 
1.4.2007 alkaen. 

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

 
 
12. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (Suomen historian professorin virka) 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää,  

että FT Kustaa H. J. Vilkuna nimitettäisiin Suomen historian professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 10801) ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 10. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

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

että FT Olli Matikainen nimitettäisiin Suomen historian yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 11152) ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus. 
että FT Satu Matikainen nimitettäisiin historian yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 12680) ajaksi 1.8.2007–31.7.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus. 
 
Laitoksen johtajan esitykset ovat liitteenä nro 11. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS:    Esityksen mukainen. 
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14. AVOIMEN YLIOPISTON TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2007– 2008  
 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pyytää tiedekuntaa vahvistamaan tiedekunnan 
opetussuunnitelman mukaisen opetuksen avoimen yliopiston yksikössä sekä 
yhteistoimintaoppilaitoksissa lukuvuodeksi 2007–2008.  
 
Yhteenveto laitosten puoltamasta opetuksesta on oheisena (liite nro 12).  

 
ESITYS: Hyväksyttäneen opetusluvat liitteen mukaisesti ja päätettäneen, että 

opettajien tulee olla asianomaisen laitoksen hyväksymiä. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
15. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kela, Stjernvall-Järvi, Sulkunen) 
 
  FL Maria Kela on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Jumalan kasvot suomeksi. Metaforisaatio ja uskonnollisen 
ilmauksen synty. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Jaakko Leino ja professori Tapani Harviainen (Helsingin yliopisto). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Aila Mielikäinen. 

 
  FL Birgitta Stjernvall-Järvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kartanoarkkitehtuuri osana Tandefelt-suvun 
elämäntapaa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori 
Anna-Maria Åström (Åbo Akademi) ja dosentti Anja Kervanto Nevanlinna. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Heikki Hanka.  

 
  FM Sari Sulkunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Authenticity of texts in international reading literacy 
assessments. Focus on PISA 2000. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Karin Taube (Mid Sweden University) ja erikoistutkija, FT Mirja 
Tarnanen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Matti Leiwo. 

   
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
16. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Tuikka) 
 
  FL Timo J. Tuikka on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kekkosen konstit – Urho Kekkosen historia- ja 
politiikkakäsitykset teoriasta käytäntöön 1933–1981. Tiedekunta määräsi 29.8.2006 
ennakkotarkastajiksi professori Pauli Kettusen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Lasse 
Kankaan. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Tuikalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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17. VÄITÖSTILAISUUS (Tuikka) 
 
 FL Timo J. Tuikka on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kekkosen konstit – Urho Kekkosen historia- ja 
politiikkakäsitykset teoriasta käytäntöön 1933–1981. Väittelylupa myönnettiin 
20.3.2007. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 26.5.2007 klo 12 salissa H 320. 
Vastaväittäjänä toimii professori Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Petri Karonen. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
Jyväskylässä 21. maaliskuuta 2007 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 

 


