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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 10.9.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10832) 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 1.8.1996 lukien professorin 
virka, jonka ala on soveltava kielentutkimus. Virka on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. 
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Soveltavan kielentutkimuksen keskus esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.5.2008 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 23.6.2008 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FL Ari Huhta 
FT Sari Pöyhönen 
FT Sabine Ylönen 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 30.9.2008 virantäytön asiantuntija-
ehdokkaiksi 1. professori Tim McNamaran (Melbournen yliopisto, Australia) sekä 
varalle professorit Constant Leung (King’s College London, Englanti) ja Elana Shohamy 
(School of Education, Tel-Aviv, Israel), 2. professori Pirkko Nuolijärven (Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus) sekä varalle professorit Seppo Tella (Helsingin yliopisto) ja Jan-
Ola Östman (Helsingin yliopisto) ja 3. professori Barbara Seidlhoferin (Wienin 
yliopisto, Itävalta) sekä varalle apulaisprofessorit Julie A. Belz (Indiana University-
Purdue University Indianapolis, USA) ja Ulrike Jessner (Innsbruckin yliopisto, Itävalta). 
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 22.10.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 11.11.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Ulrike Jessner, Tim McNamara ja Pirkko Nuolijärvi. Professori McNamara 
kieltäytyi asiantuntijatehtävästä. Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 9.12.2008 
hänen tilalleen professori Constant Leungin (King’s College London, Englanti) ja hän 
suostui ottamaan tehtävän vastaan.  
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 8/25.8.2009 liitteenä nro1. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 

Tiedekuntaneuvoston päätti kokouksessaan 25.8.2009, että viran opetusnäytetilaisuudet 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksien yhteydessä tiistaina 15.9.2009 (Huhta ja 
Pöyhönen) ja 6.10.2009 (Alanen ja Ylönen) klo 13.00 luentosalissa A 103 ja että 
opetusnäytettä kutsutaan pitämään kaikki hakijat. 
 
Dekaani on hyväksynyt 7.9.2009 tekemällään päätöksellä hakijoiden Huhta ja Pöyhönen 
opetusnäytteiden aiheet: 
 
FL Ari Huhta  Kielitaidon itsearviointi tutkimusvälineenä soveltavassa 

kielentutkimuksessa 
FT Sari Pöyhönen Kielen ja identiteetin tutkimus 
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 ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Huhta ja Pöyhönen opetusnäytteet. 
 

 PÄÄTÖS: 1. Kuultiin hakijoiden Huhta ja Pöyhönen opetusnäytteet. 
  2. Kirjattiin tiedoksi, että erikoistutkija Sabine Ylönen ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
  
 
4. KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13572) 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 16.12.2002 professorin virka, 
jonka ala on kulttuurienvälinen viestintä. Virka on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen.  
 
Viestintätieteiden laitoksen laitosneuvosto esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.5.2008 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 11.6.2008 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Kulttuurienvälisen viestinnän professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
Dr. Phil. Dominic Busch 
FT Jukka Jouhki 
KM, LTO Eila Romo-Murphy 
FT Minna Suni 
 

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 
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syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja 
ruotsin kielen taitoa. 
 

Tiedekuntaneuvoston 13.5.2008 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 21.10.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Donal Carbaugh (University Massachusetts, Amherst, USA), Berndt Müller-
Jacquier (Bayreuthin yliopisto, Saksa) ja Liisa Tiittula (Tampereen yliopisto) sekä 
varalle professorit Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto), Juliana Roth (Münchenin 
yliopisto) ja Jan ten Thije (Utrechtin yliopisto, Alankomaat).  
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 5.11.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 6/26.5.2009 liitteenä nro 1. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.6.2009, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 25.8.2009 klo 12.15 
alkaen luentosalissa A 103, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Busch, Jouhki ja Suni. 

 
Dekaani hyväksyi 10.6.2009 ja 17.8.2009 tekemillään päätöksillä hakijoiden 
opetusnäytteiden aiheet: 

 
Dr. Phil. Dominic Busch  What Notion of Culture is Relevant to People's Action? 
FT Jukka Jouhki The Ontology of the Occident: The Western World as a 

Cultural Category 
  FT Minna Suni  Language, Participation and Intercultural Communication 
 

Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 25.8.2009 hakijoiden opetusnäytteet ja 
hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 
 

  Dr. Phil. Dominic Busch erinomainen   
  FT Jukka Jouhki   hyvä  

FT Minna Suni  hyvä 
 
Asiantuntijalausuntojen perusteella vain hakija Busch voidaan katsoa kelpoiseksi 
kulttuurienvälisen viestinnän professorin virkaan. Dr. Phil. Busch voidaan 
ulkomaalaisena asettaa ehdolle ja nimittää virkaan siitä huolimatta, että hänellä ei ole 
vaadittua suomen ja ruotsin kielen taitoa. 

 
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.   
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Virantäyttölain 13 §:n mukaan päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä, ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto koskee myös yliopiston rehtorin 
virantäyttölain ja -asetuksen perusteella tekemiä päätöksiä (virantäyttöseloste). 
 

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 1. 

  
 Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

  ESITYS: 1.  Todettaneen, että hakijoilla Busch, Jouhki ja Suni on asetuksen 
(309/93) edellyttämä opetustaito. 

   2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakija Busch kelpoiseksi 
virkaan. 

3. Asetettaneen kulttuurienvälisen viestinnän professorin virkaan 
ensimmäiselle ja ainoalle ehdokassijalle Dr. Phil. Dominic Busch.  

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että Dr. Phil.  Dominic Busch 
nimitettäisiin professorin virkaan, jonka ala on kulttuurienvälinen 
viestintä (vakanssinro 13572), 1.12.2009 alkaen.  

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 15.10.2009. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
 
 
5. HISTORIAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13806) 
 
  Vireille 7.4.2009 
 

Yliopiston rehtori on 8.5.2009 tekemällään päätöksellä perustanut 1.12.2009 lukien 
professorin viran, jonka ala on historia (vakanssinro 13806). Virka on yliopiston 
yhteinen ja se on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokseen. 
 
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 7.4.2009 esittänyt, että yliopiston rehtori 
hyväksyisi korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun 
lain (856/91) 5 §:n mukaisen virantäyttöselosteen professorin viran, jonka ala on 
historia, täyttämistä kutsumismenettelyä käyttäen liitteen nro 2 mukaisesti. 
 
Yliopiston rehtori on 15.5.2009 tekemällään päätöksellä päättänyt edellä mainitun viran 
täyttämisestä kutsumismenettelyä käyttäen ja hyväksynyt virantäyttöselosteen 
tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti.  

 
Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä lausunnot 
asiantuntijoilta sen mukaan kuin 8 §:ssä säädetään.  
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Virantäyttöasetuksen 18 §:n mukaan sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja 
kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, 
ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä 
ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen 
virkaan. 
Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta 
kuukautta pitempi. Asiantuntijoiden osalta on muutoin voimassa, mitä 13 §:n 1 
momentissa ja 14 §:ssä säädetään. 
 
Virantäyttöasetuksen 19 §:n mukaisesti asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepano-
viranomainen päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 26.5.2009 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Markku Kuisman (Helsingin yliopisto) ja professori Matthias Kippingin 
(Yorkin yliopisto, Schulich School of Business, Toronto, Kanada) antamaan lausuntonsa 
kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. 
 

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

 
Dekaani on 5.9.2009 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Jari Ojalan opetusnäytteen 
pitämisestä. FT Ojala on antanut opetusnäytteen Suomen historian professuurin 
virantäytön yhteydessä 30.9.2008. Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin 
arvolauseella erinomainen.  
 

Virantäyttölain 11 §:n ja virantäyttöasetuksen 21 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta 
toimittaa viivytyksettä esityksen nimittää professorin virkaan kutsusta yliopiston rehtorille 
tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Päätös on lisäksi asetettava nähtäväksi yliopiston 
ilmoitustaululle. 

 
Virantäyttölain 13 §:n mukaan päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä, ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto koskee myös yliopiston rehtorin 
virantäyttölain ja -asetuksen perusteella tekemiä päätöksiä (virantäyttöseloste). 
 

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio, hakijan CV sekä 
yhteenveto hänen ansioistaan ovat liitteenä nro 3. 
 
Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

  ESITYS: 1. Asiantuntijalausuntojen ja asiakirjoista ilmenevien muiden ansioiden 
perusteella todettaneen FT Jari Ojala kiistatta kelpoiseksi historian 
professorin virkaan. 

   2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Jari Ojala nimitetään 
kutsusta professorin virkaan, jonka ala on historia (vakanssinro 13806), 
1.12.2009 alkaen.      

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
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6. TUTKIJAN VIRKA  (SOLKI) 
 (vakanssinro 11323) 
 
  Vireille 16.6.2009 

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi tutkijan viran 1.10.2009 alkaen. 
Dekaani on 1.7.2009 tekemällään päätöksellä hyväksynyt tutkijan viran täyttämistä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja sen jälkeen hallintovirasto julisti viran 
haettavaksi.  
 
Tutkijan tehtäviin kuuluu kielenopetuksen edistämiseen tähtäävä itsenäinen tutkimustyö, 
erityisesti monimediaisten oppimisympäristöjen, koulutuksen muutosten ja uuden 
pedagogisen ajattelun tuomien haasteiden näkökulmasta. Työn menestyksellinen 
hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä monimediaisten oppimisympäristöjen sekä kielen 
oppimisen ja opettamisen kysymyksiin, itsenäistä työotetta, oma-aloitteisuutta ja kykyä 
verkottua kielen opetuksen ja oppimisen monitieteisessä kentässä. 
 
Tutkijan virkaa hakivat 19.8.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FL Heli Blankenstein 
FM Javier González García 
FT Mia Halonen 
KM Päivi Hamunen 
FM Janniina Hannula 
FM Päivi Jauhiainen 
PhD Susanna Kohonen 
FM Hanna Kovasiipi-Marcus  
FM Ilona Laakkonen 
FM Elina McCambridge 

 FM Olga Novikova 
YTK Panu Pätsi 
FL Riikka Ullakonoja 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (463/1998) 15 §:n 
mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja 
kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 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.  
 
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 FT Mia Halonen 1.10.2009 alkaen.   
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Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro 4. 
  

  ESITYS: Nimitettäneen FT Mia Halonen tutkijan virkaan (vakanssinro 11323) 
1.10.2009 alkaen. 

  
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
7. FT JUKKA JOUHKIN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 10.3.2009 
 

FT Jukka Jouhki on jättänyt 13.2.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin etnologian, erityisesti antropologian 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 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä 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. 

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 10.3.2009 etnologian, erityisesti antropologian 
dosentuuria, opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi 
professori Hanna Snellmanin ja professori Ulla Vuorelan (Tampereen yliopisto) 
antamaan lausuntonsa FT Jukka Jouhkin tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 5. 
 
Molemmat asiantuntijat katsovat FT Jukka Jouhkin tieteellisesti päteväksi etnologian 
dosentuuriin. 
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Dekaani on 25.3.2009 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Jouhkin opetusnäytteen 
pitämisestä. Hän on antanut opetusnäytteen 29.5.2007 etnologian yliassistentuurin 
virantäytön yhteydessä. Hän opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin arvolauseella hyvä. 
Lisäksi FT Jouhki on antanut opetusnäytteen 25.8.2009 kulttuurienvälisen viestinnän 
professuurin virantäytön yhteydessä. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi opetusnäytteen 
arvolauseella hyvä.   

 
  ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 

2. Todettaneen, että FT Jukka Jouhkilla on asetuksen (115/98) 8 §:n 
edellyttämä hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava 
kielitaito ja että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät 
kelpoisuusehdot. 

 3. Nimitettäneen FT Jukka Jouhki etnologian dosentiksi 15.9.2009 alkaen. 
 

  PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Luukka, Koskimaa, 
Salokangas, Leppänen, Erkkilä, Stark, Nikula, Ylönen ja Karonen 
katsoivat FT Jukka Jouhkin tieteellisesti päteväksi.  

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
  
8. FT MAARIT MUTTAN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 15.9.2009 
 
  FT Maarit Mutta on jättänyt 10.8.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan, soveltavan kielentutkimuksen keskukseen 
vieraan kielen oppimisen dosentiksi, erityisalana vieraalla kielellä kirjoittaminen.  

 
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 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä 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 
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toisin säädetä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen, että vieraan kielen oppimisen dosentuuri, erityisalana 

vieraalla kielellä kirjoittaminen, on opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellinen. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi FT, dosentti Eva Havu (Helsingin yliopisto) 
ja Dr James Milton (Swansean yliopisto, Iso-Britannia) antamaan 
lausuntonsa FT Maarit Muttan tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen.  
 
 
9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  
että FT Anne Pitkänen-Huhta nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on englannin kieli, ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
vieraiden kielten aineenopettajankoulutuksen vuosien 2007–2009 laajennusohjelman 
loppuunsaattaminen. 
että FT Anne Pitkänen-Huhdalle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta lehtorin 
virasta, jonka ala on englannin kieli (vakanssinro 11208), vastaavaksi ajaksi. 

 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio ja yhteenveto hakijan ansioista ovat 
liitteenä nro 6. 

   
ESITYS:  Puollettaneen ja esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
10. LAITOSNEUVOSTOT 
 
  Hallituksen 10.9.2009 hyväksymän Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan niissä 

tiedekunnissa, joissa on 31.12.2009 laitosneuvostot, voi olla edelleen laitosneuvostoja 
enintään kahden vuoden ajan tiedekuntaneuvoston niin päättäessä (26 § ja 27 §). 

 
  Vaalien järjestämiseksi tiedekuntaneuvostojen tulee tehdä päätös laitosneuvostoista ja 

toimittaa päätös 24.9.2009 mennessä hallintovirastoon.  
 
  Kielten laitos on ilmoittanut, että laitosneuvoston toimintaa halutaan jatkaa. 
 
  ESITYS: Päätettäneen, että kielten laitoksessa toimii uuden johtosäännön mukainen 

laitosneuvosto. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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11. OPISKELIJAVALINNAN TAVOITEKIINTIÖT 2010   
 

Esitys ensi vuoden opiskelijavalinnan tavoitekiintiöiksi on oheisena (liite nro 7). 
 
Esitys pienentää päävalinnan kiintiösummaa 21:llä tämänvuotiseen sisäänottoon 
verrattuna. Vähennys kohdentuu englannin opettajankoulutukseen (lisäkiintiö 10 
poistuu), saksan kieleen ja kulttuuriin (-5), romaaniseen filologiaan (-5) ja kirjallisuuteen 
(-1). Uutena hakukohteena on suomalainen viittomakieli. 
 
Tiedekunta on asettanut tavoitteekseen vähentää hallitusti päävalinnan sisäänottoa 
suhteessa suoraan maisterivalintaan, ottaen huomioon hakijamäärien pienenemisen, 
työllisyysnäkökohdat sekä valintayksikköjen läpäisyindeksin (maisteritulos suhteessa 
aloittaviin). Tiedekunnan strategisena tavoitteena on kuitenkin säilyttää 
opettajankoulutuksen laajuus vähintään nykyisellään, vaikka sitä muissa yliopistoissa 
supistettaisiin. Tämä on yliopiston painopisteajattelun ja strategian mukaista, joka 
perustuu jyväskyläläisen opettajankoulutuksen valtakunnalliseen johtoasemaan sekä sen 
työllistävään vaikutukseen.    

 
ESITYS: Hyväksyttäneen ja esitettäneen yliopiston hallitukselle liitteen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
12.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kääntä, Takala) 
   
  FM Leila Kääntä on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan A multisemiotic perspective into classroom interaction: teacher 
turn-allocation and repair practices. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti Dr. Fritjof Sahlström (Helsingin yliopisto) ja professori Paul Seedhouse 
(Newcastle University). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Arja 
Piirainen-Marsh. 

 
  FL Eeva Takala on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tutkimushaastattelun vuorovaikutus-
ideologioiden jäljillä. Oppikirjojen ohjeet ja opinnäytteiden kuvaukset. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti YTT Marja Alastalo (Tampereen 
yliopisto) ja FT Anne Mäntynen (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut FT Sari Pöyhönen. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Bene, Heikkinen, Pitkäsalo, Vaarala)  
 
  MA Adrián Bene on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Egyén és közösség. Jean-Paul Sartre Critique de la raison 
dialectique cimő mőve a magyar recepció tükrében (Jean-Paul Sartren Dialektisen järjen 
kritiikin  unkarilainen vastaanotto). Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 30.9.2008 
suostumuksensa mukaisesti Dr. Gergely Angyalosin (Debrecenin yliopisto, Unkari) ja 
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Dr. Péter Egyedin (Kolozsvárin yliopisto, Romania). Tarkastajien lausunnot on lähetetty 
MA Benelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
  FL Olli Heikkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Äänitemoodi. Äänite musiikillisessa 
kommunikaatiossa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 26.5.2009 suostumuksensa 
mukaisesti dosentti Antti-Ville Kärjän (Turun yliopisto) ja dosentti Tarja Rautiainen-
Keskustalon (Tampereen yliopisto). Tarkastajien lausunnot on toimitettu FL Heikkiselle 
ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11).   

 
  FM Eliisa Pitkäsalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sankareita ja tarinoita. Kalevalaiset 
henkilöhahmot Johanna Sinisalon romaanissa Sankarit. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 26.5.2009 suostumuksensa mukaisesti professori Leena Kirstinän 
ja yliassistentti, FT Matti Savolaisen (Tampereen yliopisto). Tarkastajien lausunnot on 
toimitettu FM Pitkäsalolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 12 ja 13).   

 
  FL Heidi Vaarala on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Oudosta omaksi. Suomenoppijat keskustelevat 
suomenkielisestä nykynovellista. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 5.5.2009 
suostumuksensa mukaisesti emeritalehtori, PhD Aili Flintin (Columbia University) ja 
professori Jyrki Kalliokosken (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on toimitettu 
FL Vaaralalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 
15).   

 
  PÄÄTÖS: MA Benelle, FM Pitkäsalolle ja FL Vaaralalle myönnettiin väittelylupa.  
   FL Heikkisen väittelylupa jätettiin pöydälle.  
   
 
14. VÄITÖSTILAISUUS (Bene, Drake) 
 
  MA Adrián Bene on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Egyén és közösség. Jean-Paul Sartre Critique de la raison 
dialectique cimő mőve a magyar recepció tükrében (Jean-Paul Sartren Dialektisen järjen 
kritiikin  unkarilainen vastaanotto). Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 15.9.2009. Väitöstilaisuus pidetään torstaina 8.10.2009 klo 12 salissa P310. 
Vastaväittäjänä toimii Dr. Péter Egyed (Kolozsvárin yliopisto, Romania) ja kustoksena 
professori Tuomo Lahdelma.  

 
  FL Merja Drake on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Terveysviestinnän kipupisteitä. Terveystiedon tuottajat ja 
hankkijat internetissä. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
25.8.2009. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 14.11.2009 klo 12 Paulaharjun salissa 
(Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii professori Erkki Karvonen (Oulun yliopisto) ja 
kustoksena professori Pertti Hurme.   

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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15. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Elomaa, Mátyás) 
 

FL Eeva Elomaan soveltavan kielitieteen väitöskirjan Oppikirja eläköön! Teoreettisia ja 
käytännön näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen hyväksyminen. FL 
Elomaa puolusti julkisesti väitöskirjaansa 15.8.2009. Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FL Elomaalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
16). 
 

  Tilaisuuden kustos, FT, dosentti Sabine Ylönen toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjä nosti 
keskusteluun työn keskeisiä asioita – työn lähtökohdista metodologiaan tuloksien 
tulkinnoista jatkotutkimustarpeisiin – ja väittelijä vastasi asiantuntevasti ja osoitti, että 
hallitsee oman tutkimusalueensa hyvin.  

 
Professori Tarja Nikula esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (3/5).  

 
  FM Emese Mátyásin saksan kielen ja kulttuurin väitöskirjan Sprachlernspiele im DaF-

Unterricht. Einblick in die Spielpraxis des finnischen und ungarischen Deutsch-als-
Fremdsprache-Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe sowie in die subjektiven 
Theorien der Lehrenden über den Einsatz von Sprachlernspielen hyväksyminen. FM 
Matyas puolusti julkisesti väitöskirjaansa 5.8.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty 
FM Mátyásille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 17). 

 
  Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Ahti Jäntti toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuus sujui traditioiden mukaisesti ja väittelijä puolusti ansiokkaasti 
tutkimustaan..   

 
Professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
kiitettävä (4/5).  

 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
 
 
16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Elomaa, Mátyás) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL (väit.) Eeva Elomaa (soveltava kielitiede) 
 
  FM (väit.) Emese Mátyás (saksan kieli ja kulttuuri) 
   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 16. syyskuuta 2009 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 


