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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 12.4.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Hallituksen ja dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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 
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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 esitti 
humanistiselle tiedekunnalle, että Suomen historian professorin virka julistettaisiin 
haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 6.2.2007 Suomen historian 
professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 21.2.2007 tekemällään päätöksellä 
hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
  Suomen historian professorin virkaa hakivat 4.4.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
  FT Petri Juuti 
  FT Mika Kallioinen 
  FT Marko Lamberg 
  FT Pirjo Markkola 
  PhD Timo Myllyntaus 
  FT Marko Nenonen 
  FT Jari Ojala 
  FT Anne Ollila 
  FT Ali Pylkkänen 
  VTT Vesa Vares 
  FT Kustaa H.J. Vilkuna 
   

Virantäyttölain (856/1991) 8§:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Asiantuntijan 
esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/1982) 10 §:ssä säädetään. 
Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa. 
Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään tarkemmin asetuksella. 
 
Virantäyttöasetuksen (1581/1991) 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 1 momentissa mainituista 
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 Nils Erik Villstrand (Åbo 
Akademi), Pertti Haapala (Tampereen yliopisto) ja Laura Kolbe (Helsingin 
yliopisto) sekä varalle professori Jouko Vahtola (Oulun yliopisto). 
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3. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 9.5.2007 mennessä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4.  Kirjattiin tiedoksi, että professori Jari Ojala ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 
4. 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. 
 
  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 
 

Hakijat Kahlos, A. Kela, Rissanen, Sarasti-Wilenius ja Vuolanto ovat peruuttaneet 
hakemuksensa virkaan. 
   

 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(309/1993) 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. 
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 Asetuksen (309/1993, muutettu A1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan erityisinä 
kelpoisuusvaatimuksina soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva 
tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen 
perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Asetuksen 
(309/1993, muutettu 1083/1995) 4 §:n, 3 momentin mukaan kielten lehtorilta vaaditaan, että 
hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin. 

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin ja 
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 2 
momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen 
suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen 
kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin 
kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. 
 
Asetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, että 
hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 

 
Dekaani hyväksyi päätöksellään 12.3.2007 opetusnäytetilaisuuteen liittyvät asiat. 

 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 28.3.2007. Laitoksen esityksen perusteella virkaan 
kelpoiset hakijat Korhonen, Sironen ja Vainio kutsuttiin pitämään opetusnäyte. 
Arvostelulautakunta esittää, että hakija Kalle Korhoselle annetaan arvosana hyväksytty, 
hakija Timo Siroselle hyväksytty ja hakija Raija Vainiolle hyvä. 
  

 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, että latinan kielen lehtorin virkaan 
nimitettäisiin FT Raija Vainio. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijoiden ansioista 
ovat liitteenä nro 2. 
 

 ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet. 
2. Todettaneen, että hakijat Korhonen, Sironen ja Vainio ovat kelpoisia 

virkaan. 
3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Raija Vainio nimitettäisiin 

lehtorin virkaan, jonka ala on latinan kieli (vakanssinro 10589), 1.8.2007 
alkaen.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin hakijoiden opetusnäytteet seuraavasti: 
    FT Kalle Korhonen  hyväksytty 
    FT Timo Sironen  hyväksytty 
    FT Raija Vainio   hyvä.   
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen.  
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5. KIRJALLISUUDEN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 11160) 
 
  Vireille 27.2.2007 
 

Kirjallisuuden yliassistentin virka on perustettu 1.9.1972 alkaen valtiovarainministeriön 
kirjeellä n:o P 625/28.1.1972. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna 
Pirinen esitti humanistiselle tiedekunnalle, että kirjallisuuden yliassistentin virka 
julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto 
hyväksyi kokouksessaan 27.2.2007 viran täyttämistä varten laaditun virantäyttö-
suunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
Kirjallisuuden yliassistentin virkaa hakivat 4.4.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FL Elina Arminen 
FT Vesa Haapala 
KM Sirke Happonen 
FL Mari Hatavara 
FT Samuli Hägg 
FM Juri Joensuu 
FT Katriina Kajannes 
FT Mikko Keskinen 
FT Tuula Laakkonen 
FL Merja Sagulin 
FL Reijo Virtanen 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/1993, muutettu 
A 1217/2000) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu 
lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on 
tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka 
julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen 
perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin ja 
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 2 
momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen 
suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen 
kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin 
kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla.  
 
Asetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, että 
hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 
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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä 
esittämästään aiheesta. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

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

3.  Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
6. TAIDEKASVATUKSEN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 13706) 
 
  Vireille 27.2.2007 
 

Yliopiston rehtori on 26.1.2007 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2007 alkaen 
yliassistentin viran, jonka ala on taidekasvatus. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Laitoksen johtaja 
Hanna Pirinen esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 
1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
27.2.2007 viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Taidekasvatuksen yliassistentin virkaa hakivat 4.4.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
KM Sirke Happonen 
FT Kaisa Hiltunen 
FT Tarja Pääjoki 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/1993, muutettu 
A1217/2000) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu 
lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on 
tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka 
julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen 
perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin ja 
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 2 
momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen 
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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. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä 
esittämästään aiheesta. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

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

3. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

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

 
  
7. DIGITAALISEN KULTTUURIN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN V IRKASUHDE  
 
  Vireille 1.3.2007 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi lehtorin määräaikaisen virkasuhteen, jonka ala on digitaalinen 
kulttuuri, ajaksi 1.8.2007–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on englanninkielinen 
Digital Culture -maisteriohjelma. Dekaani hyväksyi 1.3.2007 tekemällään päätöksellä 
virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman, jonka jälkeen 
hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
 
Digitaalisen kulttuurin lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.4.2007 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FL Kimmo Lehtonen 
FL Terhi Skaniakos 
 
VTT Taina Rajantin hakemus saapui myöhästyneenä. 
 

  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. 
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 Asetuksen (309/1993, muutettu A1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan erityisinä 

kelpoisuusvaatimuksina soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva 
tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen 
perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan.  

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin ja 
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 2 
momentin mukaan riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen 
suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen 
kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin 
kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla.  
 
 
Asetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, että 
hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä 
esittämästään aiheesta. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

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

3. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuteen liittyvät 
asiat. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
8. ETNOLOGIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 13707) 
 
  Vireille 17.4.2007 
 

Yliopiston rehtori on 26.1.2007 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2007 alkaen 
yliassistentin viran, jonka ala on etnologia. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokselle. Laitoksen laitosneuvosto 
esittää humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 
5-vuotiskaudeksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää opetusansioiden 
portfolion, on oheisena liite nro 3. 
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Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 3 mukainen etnologian yliassistentin viran 

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

etnologia, julistetaan haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
9. KTT JAANA SEIKKULA-LEINON HAKEMUS DOSENTIKSI     
   
  Vireille 17.4.2007 
 

KTT Jaana Seikkula-Leino on jättänyt 26.3.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin vieraskielisen opetuksen 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. Asetuksen 16 §:n 1 momentin ja julkisyhteisöjen 
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan 
riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen 
suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen 
kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin 
kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla.  
 
Asetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, että 
hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 

     
Soveltavan kielentutkimuksen keskus pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena.  

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

tutkimuksen kannalta tarpeellinen.    
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2.  Valittaneen asiantuntijoiksi akatemiatutkija, FT Tarja Nikula ja 
yliassistentti, FT Karita Mård-Miettinen (Vaasan yliopisto) antamaan 
lausuntonsa KTT Jaana Seikkula-Leinon tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT   
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että FT Päivi Pahta nimitettäisiin tutkimusprofessorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian rahoittama 
FiDiPro-hanke. 

  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 4.   
 
että FL Tarja Leppäaho nimitettäisiin amanuenssin (vakanssinro 00052) määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (60 %) ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito.  
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 5. 
 

  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 
että FT Jukka Jouhki nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.5.2007–31.5.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Etelä-Korean mediakulttuuri -projekti 
(Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiön apuraha).  
 
että FM Arja Turunen nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.5.2007–31.1.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Strategic Practices: Hidden Histories of Gender in Finland 1880–2005. 

 
  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
11. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja Pertti Hurme esittää,  

että FT Tarja Valkoselle myönnettäisiin virkavapaus puheviestinnän lehtorin virasta 
(vakanssinro 10617) ajaksi 1.8.2007–31.7.2010. Virkavapauden perusteena on nimittäminen 
puheviestinnän professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinro 10847) ajaksi 
1.3.2007–31.7.2010 (yliopiston hallituksen päätös 21.2.2007). 
 
ESITYS: Puollettaneen ja esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS:   Esityksen mukainen. 
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12. OPETUSSUUNNITELMAT LUKUVUOSIKSI 2007–2009 (–2008)   
 

Laitosneuvostot esittävät hyväksyttäväksi liitteiden nro 6–12 mukaiset opetussuunnitelmat: 
 
Soveltava kielitiede (s), englannin kieli, ruotsin kieli, tanskan kieli ja kulttuuri (p), saksan 
kieli ja kulttuuri, saksankielisten maiden opintokokonaisuus (p), romaaninen filologia, 
ranskankielisten maiden kulttuuri -kokonaisuus (p), italian kieli (p, a), espanja (p), latinan 
kieli, antiikin kulttuuri (p), venäjän kieli ja kulttuuri, slovakin kieli ja kulttuuri (a, esitys 
perusopinnoista tulee myöhemmin). 
 
Suomen kieli, suomalainen viittomakieli, suomen kieli ulkomaalaisille (p, a), suomi toisena 
ja vieraana kielenä (p, a), suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot (s, suomen kielen ja 
kirjallisuuden linjana). Esitys estologiasta tulee myöhemmin. 
 
Historia (Suomen historia, taloushistoria, yleinen historia), Finnish History (p), etnologia 
(aiemmat linjat yhdistyvät). Etnologian nimenmuutos koskee myös uusia jatko-opinto-
oikeuksia (folkloristiikka ja kulttuuriantropologia poistuvat). 
 
Musiikkitiede, musiikkitieteen maisteriopinnot, Music, Mind & Technology -maisteri-
opinnot, musiikkihallinto ja -tuotanto (p, a), musiikkikasvatus, musiikkikasvatuksen 
maisteriopinnot, musiikkiterapia (p, a), musiikkiterapian maisteriohjelma.  
 
Kirjallisuus, kirjoittamisen maisteriopinnot, museologia, taidehistoria, taidekasvatus, Digital 
Culture -maisteriohjelma (sisältää nykykulttuurin tutkimuksen syventävät opinnot). Esitys 
hungarologiasta tulee myöhemmin.   
 
Journalistiikka, puheviestintä, yhteisöviestintä, Intercultural Communication -maisteri-
ohjelma, Intercultural Studies (p). 
 
Lisäksi liitteenä ovat asetuksen nro 794/2004 mukaisten perustutkintojen rakenne sekä kieli- 
ja viestintäopinnot.  
 
Tiedekunta on erikseen päättänyt kurssien, kokonaisuuksien ja tutkielmien arvostelusta, 
ulkomaalaisten ja ulkomailla opiskelleiden kieliopinnoista sekä opettajakelpoisuuden 
antavista opinnoista. 
 
Kirjoittaminen on ollut muodollisesti kirjallisuuden linja. Aiemmin oli kirjallisuudessa 
myös kotimaisen sekä yleisen kirjallisuuden linja. Kirjoittaminen voidaan ns. 
koulutusvastuuasetuksen (nro 568/2005) perusteella muuttaa omaksi pääaineekseen, joka se 
on käytännössä ollutkin. Asetuksen liitteessä ei tarkemmin eritellä kirjallisuuden alaan 
kuuluvia oppiaineita, jolloin yhteisen otsikon alla voi olla useampia erityyppisiä 
kirjallisuuden alaan kuuluvia syventävien tasoisia oppiaineita.  

 
ESITYS: 1. Hyväksyttäneen opetussuunnitelmat liitteiden mukaisesti. Opetus-

suunnitelmien voimassaoloaika on 1.8.2007–31.7.2009, paitsi taiteiden ja 
kulttuurin tutkimuksen laitoksen sekä musiikinhallinnon- ja tuotannon 
osalta 1.8.2007–31.7.2008.  
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  2. Päätettäneen, että kirjallisuuden kirjoittamisen linja muutetaan 
kirjoittamiseksi (Creative Writing). 

3.  Päätettäneen, että nyt voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan voi 
opiskella ja suorittaa kokonaisuuksia 31.7.2008 saakka. Etnologian osalta 
tilannetta ja mahdollista tarvetta jatkaa siirtymäaikaa tarkastellaan 
uudestaan keväällä 2008. 

  
PÄÄTÖS:    1.   Hyväksyttiin. 

  2.   Päätettiin. 
 3.   Päätettiin.  

 
  
13. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Lappi, Luoma) 
   
  FM Tiina-Riitta Lappi on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Neuvottelu tilan tulkinnoista. Etnologinen tutkimus sosiaalisen ja 
materiaalisen ympäristön vuorovaikutussuhteista jyväskyläläisissä kaupunki-puhunnoissa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kirsi Saarikangas 
(Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori, VTT Anna-Maria Tapaninen (Helsingin yliopisto). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Pirjo Korkiakangas. 

 
  FL Pirkko Johanna Luoma on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 

tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tämä paikka. Talo ja tila isäni 
päiväkirjassa ja albumikuvissa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Marjatta Saarnivaara ja dosentti Urpo Kovala. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut emeritaprofessori Katarina Eskola. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
14. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Hallamäki) 
 
  Professori Jaakko Leino ja professori Marjatta Palander (Joensuun yliopisto) esittävät, että 

FM Irene Hallamäen suomen kielen lisensiaatintutkimus Suomen puhekielen 
modaaliverbirakenteista hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Aila Mielikäinen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Hallamäelle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 

 
  Professori Aila Mielikäinen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Hallamäki) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Irene Maria Erika Hallamäki 
  pääaine: suomen kieli 
   hyväksytty 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
   
 
16. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Torvelainen) 
 
  FL Päivi Torvelainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kaksivuotiaiden lasten fonologisen kehityksen variaatio. Puheen 
ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen tarkastelu. Tiedekunta 
määräsi 12.12.2006 ennakkotarkastajiksi emeritusprofessori Antti Iivosen (Helsingin 
yliopisto) ja akatemiatutkija Sari Kunnarin (Oulun yliopisto). Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FL Torvelaiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
15 ja 16). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
17. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Saresma) 
 
  FM, YTM Tuija Saresman nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Omaelämäkerran 

rajapinnoilla. Tekstuaalisuus, subjektius ja sukupuoli taideomaelämäkerroissa 
hyväksyminen. FM, YTM Saresma puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.3.2007. 
Vastaväittäjänä toimi dosentti Anni Vilkko (Helsingin yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FM, YTM Saresmalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille  

  (liite nro 17). 
 
  Tilaisuuden kustos emeritaprofessori Katarina Eskola toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuus sujui vakiintuneita akateemisia tapoja noudattaen. Tilaisuudessa käytiin 
korkeatasoinen tieteellinen keskustelu, ja väittelijä puolusti työtään ansiokkaasti. 

 
  Erikoistutkija, FT Erkki Vainikkala esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
18. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Saresma) 
 
  FM  (väit.) Tuija Saresma on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 18. huhtikuuta 2007 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 
 


