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Kokous:  Tiistaina 20.1.2009 klo 14 
   Lyhty 
       
Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Petri Karonen, pj.      -    - 
Varadekaani Minna-Riitta Luukka, pj.  1 - 8 1 - 8 
Varadekaani Raine Koskimaa  1 - 8 1 - 8 
Professori Raimo Salokangas  1 - 8 1 - 8 
Professori Arja Piirainen-Marsh  1 - 8 1 - 8 
Professori Jaakko Erkkilä    1 - 8 1 - 8 
Professori Laura Stark   1 - 8 1 - 8 
Professori Tarja Nikula    1 - 8 1 - 8 
Lehtori Bertold Fuchs    1 - 8 1 - 8 
Lehtori Erja Kosonen    1 - 8 1 - 8 
Lehtori Leena Mikkola   1 - 8 1 - 8 
Amanuenssi Tuulikki Tuomainen  1 - 8 1 - 8  
Professori Sabine Ylönen   1 - 8 1 - 8 
Opiskelija Päivi Hulkkonen   1 - 8 1 - 7 
Opiskelija Teemu Häkkinen   1 - 8 1 - 7 
Opiskelija Teresa Pohjolainen Hannu Heikkilä 1 - 8 1 - 7  
Opiskelija Oskari Rantala    1 - 8 1 - 7 
Opiskelija Ville Salonen   1 - 8 1 - 7 
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, matti.myllykoski@.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–5) 
   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, ossi.paarnila@jyu.fi, puh.1204 (asiat 6–8)    
Pöytäkirjanpitäjä:  hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–8)   
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 15.1.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
  
3. TUTKIJAN VIRKA (SOLKI) 
 (vakanssinro 13481) 
 
  Vireille 11.11.2008 

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi tutkijan viran 1.2.2009 alkaen. Virka jäi avoimeksi, kun tutkija 
Leena Skur irtisanoutui 19.4.2006 alkaen. Yleisten kielitutkintojen kehittämis-
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suunnitelmatyön vuoksi virka täytettiin määräaikaisena 1.5.2006 alkaen. Viran 
täyttäminen pysyvästi on välttämätöntä, koska kyseisen prosessin lopputuloksena 
järjestelmässä päätettiin säilyttää edelleen kaikki kielet. Virka liittyy keskuksen 
valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
11.11.2008 tutkijan viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti 
esittää hallintovirastolle, että virka julistetaan haettavaksi 1.2.2009 alkaen. 
 
Tutkija työskentelee Yleiset kielitutkinnot -järjestelmään liittyvissä tehtävissä.  
 
Tutkijan virkoihin ei erikseen ole säädetty kelpoisuusehtoja. Virantäyttösuunnitelman 
mukaisesti kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät 
syventävät opinnot joissakin seuraavista testikielistä: saksa, suomi tai venäjä. Lisäksi 
edellytetään perehtyneisyyttä kielitaidon arviointiin. Jatko-opinnot kielitaidon 
arvioinnista sekä muiden testikielten opinnot tai kielitaito katsotaan eduksi. 
 
Tutkijan virkaa hakivat 16.12.2008 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FM Ekaterina Gubanova 
FM Harri Hemminki 
FM Victoria Mämmelä 
FM Jarkko J. Nurmi 
FM Sari Toivola 

 
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.  
 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen 
estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa 
toisin säädetä.  
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula esittää, että tutkijan 
virkaan nimitettäisiin FM Sari Toivola 1.2.2009 alkaen. 
 
Laitoksen johtajan esitys ja yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 1.  

  
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Nimitettäneen FM Sari Toivola tutkijan virkaan (vakanssinro 13481) 
1.2.2009 alkaen. 

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

että FM Hanni Salo nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 28.3.2009–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Pohjoinen monikielisyys: diskurssit, käytänteet ja kokemukset Pohjoiskalotissa. 
  

  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurme esittää, 
että FM Panu Uotila nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala 
on journalistiikka, ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
yliassistentin avoimen viran (vakanssinro 13735) hoito assistentuurina/jatkomääräys.      
 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
5. PhD HELEN KELLY-HOLMESIN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 20.1.2009 
 

PhD Helen Kelly-Holmes on jättänyt 26.11.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan diskurssintutkimuksen, erityisesti moni-
kielisyyden ja vähemmistökielten tutkimuksen dosentiksi. 
 

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.  
 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen 
estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa 
toisin säädetä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

  
 Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
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 ESITYS:  1. Todettaneen, että diskurssintutkimuksen dosentuuri, erityisesti 
monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkimus, on opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professorit Jan Blommaert ja Sue Wright 
(Portsmouthin yliopisto, Englanti) antamaan lausuntonsa PhD Helen 
Kelly-Holmesin tieteellisestä pätevyydestä.  

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

 
 
6. PRO GRADU -TUTKIELMIEN ARVOSTELUASTEIKKO  
 

Tiedekunnassa on vuodesta 2001 lähtien ollut voimassa gradujen, lisensiaatintutkimusten 
sekä väitöskirjojen kolmiportainen arvosteluasteikko (hyväksytty – hyvä – erinomainen). 
Järjestelmä on toiminut melko hyvin, mutta on myös esitetty toiveita hieman 
useampiportaisesta asteikosta.  
 
Humanistisella alalla on enimmäkseen käytössä vanha seitsenportainen latinankielinen 
asteikko, joka on käytössä myös JY:n muissa tiedekunnissa (ei ITK:n eikä MLTK:n 
jatko-opinnoissa). Yliopistouudistuksen yhteydessä pyritään JY:ssa lisäämään 
yhtenäisyyttä opintokokonaisuuksien koontiperiaatteissa sekä gradujen arvostelussa. 
Yhtenäisyyden ja eurooppalaisen vertailtavuuden lisäämiseksi kaikki arvosteluasteikot 
tulee olla muunnettavissa ECTS-järjestelmän (European Credit Transfer & Accumulation 
System) viisiportaista asteikkoa vastaaviksi (erinomainen – kiitettävä – hyvä – tyydyttävä 
– välttävä). Muunnettavuus tarvitaan myös siksi, että tutkielmat tullaan laskemaan 
mukaan kokonaisuuksien arvioinnissa, joka jo noudattaa ECTS-asteikkoa. 
 
Tiedekunnan kolmiportaisen graduasteikon muuntaminen laskennallisesti viisiportaiseksi 
on hieman hankalaa. Voisi olla järkevää muuttaa asteikko suoraan viisiportaiseksi 
esimerkiksi 1.8.2009 alkaen, jolloin olisi hyvin aikaa tiedottaa muutoksesta. JY:n 
tiedekunnista ainakin liikunta- ja terveystieteet aikovat siirtyä viisiportaiseen. 
 
Jatkotutkintojen opinnäytteissä muunnettavuus ei ole niin olennaista. Vertailtavuus 
muiden humanististen tiedekuntien opinnäytearvostelun kanssa on kuitenkin hieman 
ongelmallista, koska muut alan tiedekunnat eivät ole luopuneet seitsenportaisesta 
asteikostaan. Viisiportaisen asteikon rinnastaminen seitsenportaiseen on helpompaa kuin 
kolmiportaisen. Jos muut tiedekunnat ryhtyvät muuttamaan asteikkojaan, niin on 
odotettavissa, että yleisesti siirrytään viisiportaiseen, koska muita vaihtoehtoja ei juuri 
ole näköpiirissä.     
 
Käytössä olevaa arvioinnin kriteeristöä ei välttämättä tarvitsisi muuttaa, jos samalla 
päätettäisiin esimerkiksi, että arvosanaa hyväksytty vastaava kriteeristö ulottuu uudessa 
järjestelmässä välttävän – tyydyttävän tasolle, hyvä vastaavasti hyvän – kiitettävän 
tasolle ja erinomainen kiitettävän – erinomaisen tasolle.   
 
ESITYS:  Keskusteltaneen. 
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 
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7.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Nieminen, Pimiä) 
 
  FM Tommi Nieminen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

(kielten laitos) väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lajien synty. Semioottinen 
tekstilajiteoria esimerkkinä Aamulehden mielipidekirjoitukset. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori (mvs) Susanna Shore 
(Helsingin yliopisto) ja erikoistutkija, FT Mika Lähteenmäki. Tutkimuksen pääohjaajina 
ovat toimineet professori Hannele Dufva ja professori Esa Lehtinen (Vaasan yliopisto). 

 
  FL Tenho Pimiä on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Suomalainen sukukansojentutkimus toisessa maailmansodassa. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori (mvs) Pertti 
Anttonen (Helsingin yliopisto) ja lektor, FD Kari Kotkavaara (Åbo Akademi). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut yliassistentti, FT Pirjo Korkiakangas.   

   
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
8. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Aro)  
 
  FM Mari Aro on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen (soveltavan 

kielentutkimuksen keskus) väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Children’s beliefs 
about language learning: the emerging voice of the language learner. Tiedekunta 
määräsi ennakkotarkastajiksi 30.9.2008 suostumuksensa mukaisesti professori Ana 
Maria Ferreira Barceloksen (Universidade Federal de Viçosa, Brasilia) ja kielikeskuksen 
johtaja, FT Raija Elsisen (Joensuun yliopisto). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM 
Arolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 2 ja 3). 

   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 21. tammikuuta 2009 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, varadekaani  Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 


