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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 16.5.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
   
 
3. 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 
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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 
 
FM Sirke Happonen on 10.5.2007 peruuttanut hakemuksensa virkaan. 
 

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 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 11.5.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 
 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 15.5.2007. Laitoksen esityksen perusteella 
virkaan kelpoiset hakijat Hiltunen ja Pääjoki kutsuttiin pitämään opetusnäyte.  

 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet ja päätti esittää tiedekuntaneuvostolle 
niiden hyväksymistä seuraavin arvolausein:  
 
FT Kaisa Hiltunen  hyvä 
FT Tarja Pääjoki  erinomainen 

 
 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirisen esitys ja yhteenveto 
hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 2.  
 

 ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

2. Todettaneen, että molemmat hakijat täyttävät viran muodolliset 
kelpoisuusehdot. 

3. Nimitettäneen FT Tarja Pääjoki yliassistentin virkaan, jonka ala on 
taidekasvatus (vakanssinro 13706), 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotis-
kaudeksi. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
  
4. 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 
esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 
alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.4.2007 
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että 
virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 

 
Etnologian yliassistentin virkaa hakivat 16.5.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 

 FT Outi Fingerroos 
 FT Päivi Hasu 
 FT Yrjö Heinonen 
 FT Jukka Jouhki 
 FT Pirjo Korkiakangas 
 FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa 
 FL Minna Mäkinen 
 FL Heli Niskanen 
 TT Tom Sjöblom 
 VTT Anna-Maria Tapaninen 
 FT Tea Virtanen 
  

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 
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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. 
 

Historian ja etnologian laitos esittää, että virkaan kelpoiset hakijat voivat pitää 
opetusnäytteensä esittämästään aiheesta. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

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

3. Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiistaina 29.5.2007 klo 10.00 
alkaen seminaarihuoneessa H 105. 

4. Opetusnäytteiden arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään nimettäväksi 
professori Laura Stark, pj., professori Ilmari Vesterinen, professori 
Pertti Anttonen, yliassistentti Marko Lamberg, amanuenssi Tuulikki 
Tuomainen, siht. ja opiskelija Kirsi-Maria Hytönen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
5. KAKSI (2) MUSIIKIN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAISTAV IRKASUHDETTA  
 

Vireille 12.4.2007 
 
Dekaani on 12.4.2007 tekemällään päätöksellä hyväksynyt musiikin yliassistentin 
määräaikaisten virkasuhteiden virantäyttösuunnitelmat ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteet haettavaksi. Virkasuhteet on sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan musiikin laitokselle. Määräaikaisuuden perusteena on 
Music, Mind and Technology -maisteriohjelma.    
 
Virkasuhteita hakivat 4.5.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
M. Ed., MA Marjut Haussila 
FM Tommi Himberg 
PhD Geoff Luck 
FT Suvi Saarikallio 
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M. Ed., MA Marjut Haussila on peruuttanut hakemuksensa virkasuhteeseen. 
 

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 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. 

 
Musiikin laitos esittää, että hakijat voivat pitää opetusnäytteensä esittämästään aiheesta 
ja että opetusnäyte pidetään englanniksi.  

 
  ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteiden hakijat. 

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

3. Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi torstaina 31.5.2007 klo 
10.00 alkaen luokassa M 007. 

4. Opetusnäytteiden arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään nimettäväksi 
professori Petri Toiviainen, pj., professori Tuomas Eerola, lehtori Pekka 
Toivanen, amanuenssi Eila Kautto, siht. ja opiskelija Rafael Ferrer 
Flores. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
6. 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 humanistiseen tiedekuntaan 
kielten laitokselle. Virka on vapautunut edellisen viranhaltijan lehtori Alan Waltonin 
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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 
MLIS Alicia Jinkerson 
FT Mark Kaunisto 
PhD Susanna Kohonen 
FM Eeva Leinonen 
FL David Marsh 
PhD Christopher Rizza 
BA Gergö Santha 
PhD Britta Schneider 

   
 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 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. 

 
Dekaani hyväksyi 13.4.2007 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 
 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 17.4.2007. Laitoksen esityksen perusteella hakijat 
Davis, Kaunisto ja Marsh kutsuttiin pitämään opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvosteli 
kokouksessaan 8.5.2007 opetusnäytteet lautakunnan esityksen mukaisesti: MA Susannah 
Davis erinomainen, FT Mark Kaunisto hyvä ja FL David Marsh hylätty. 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja oli kokouksen liitteenä nro 3. 

 
Hakija David Marsh pyysi 4.4.2007 tiedekunnalta mahdollisuutta uuden opetusnäytteen 
antamiseen. Hänen esityksensä oli tiedekuntaneuvoston kokouksen 6/8.5.2007 liitteenä 
nro 4. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi hakija Marshin esityksen ja päätti uuden 
opetusnäytteen ajankohdaksi 16.5.2007. 
 
Arvostelulautakunta hyväksyi FL David Marshin opetusnäytteen ja päätti esittää 
tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteen arvolauseeksi hyväksytty. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 3. 

 
 ESITYS: Arvosteltaneen hakija David Marshin opetusnäyte arvolauseella hyvä. 
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  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Kirjattiin tiedoksi, että professori Arja Piirainen-Marsh ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
 
 
7. 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 humanistiseen tiedekuntaan viestintätieteiden 
laitokselle. Laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 14.2.2007 humanistiselle 
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi puheviestinnän assistentin viran 1.8.2007 
alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2007 
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että 
virka julistettaisiin haettavaksi 1.8.2007 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. 

 
Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden 
laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Puheviestinnän assistentin virkaa hakivat 4.5.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FM Teemu Kauppi 
FL Lotta Kokkonen 
FM Salme Korkala 
FM Anne Laajalahti 
FL Annaleena Ylinen 

 
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/1993) 6 §:n 
mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.  
 
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. 

 
 ESITYS: Todettaneen viran hakijat. 

   
PÄÄTÖS: Todettiin. 

 



 8 

8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että MA, Master of Letters Donald Adamson nimitettäisiin englannin kielen lehtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (80 %) ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen 
laajennushanke (vieraiden kielten aineenopettajankoulutuksen laajennusohjelma). 

    
   Laitoksen johtajan esitys on liitteenä 4.  
 
   Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 5. 

 
ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle, että MA, Master of Letters 

Donald Adamson nimitettäisiin englannin kielen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 

että FM Panu Uotila nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala 
on journalistiikka (vakanssinro 10234), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 

 
 Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 6. 
 
 ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 

  PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 
 
 
10. LUKUVUODEN 2007–2008 TYÖSUUNNITELMAT 
 

Laitokset ovat esittäneet liitteen nro 7 mukaiset lukuvuoden 2007–2008 työsuunnitelmat 
hyväksyttäväksi. 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen lukuvuoden 2007–2008 työsuunnitelmat.  
  
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
11. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Laukkarinen, Toivanen) 
 
  Professori Merja Koskela (Vaasan yliopisto) ja dosentti Kaija Majoinen (Suomen 

Kuntaliitto) esittävät, että FM Antti Laukkarisen yhteisöviestinnän lisensiaatintutkimus 
Kuntalaisviestintä muuttuvassa kuntakentässä hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Jaakko Lehtonen. Tarkastajien lausunnot on 
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lähetetty FM Laukkariselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 8 ja 9). 

 
  Professori Pertti Hurme esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  Dosentti Joel Kuortti ja dosentti Erkki Vainikkala esittävät, että FM Anna-Leena 

Toivasen kirjallisuuden lisensiaatintutkimus Menetyksen, menneisyyden ja osallisuuden 
solmussa: Postkoloniaalin melankolian ote Yvonne Veran tuotannossa ja 
kirjailijuudessa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Tuomo Lahdelma. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Toivaselle ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

 
  Professori Leena Kirstinä esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen.  
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Toivanen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Anna-Leena Toivanen 
  pääaine: kirjallisuus 
   erinomainen 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
 
  
Jyväskylässä 23. toukokuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 
 


