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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 2.4.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
  
3. KIELTEN YLIASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 11177) 
 
  Vireille 9.12.2008 
 

Suomen kielen yliassistentin virka (vakanssinro 11177) on perustettu Jyväskylän 
yliopistoon Valtiovarainministeriön päätöksellä 375/21.1.1971. Virka on yliopiston 
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yhteinen ja sijoitettu kielten laitokseen. Yliopiston rehtori on 15.3.2006 tekemällään 
päätöksellä muuttanut viran alaksi kielet.  
 
Kielten yliassistentin virkaan nimitettiin FT Esa Lehtinen 1.8.2006 alkaen. Hän 
irtisanoutui virasta 1.3.2007 alkaen. Laitoksen virka- ja toimintasuunnitelman mukaan 
virka täytetään.  
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2008 yliassistentin virantäyttöä 
varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka 
julistetaan haettavaksi 1.8.2009 alkaen 5-vuotiskaudeksi. 
 
Kielten yliassistentin virkaa hakivat 11.2.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
FL Heli Blankenstein 
FT Mia Halonen 
FM Saara Jäntti 
FM Kati Kauppinen 
PhD Susanna Kohonen 
FM Leila Kääntä 
DLitt Riikka Länsisalmi 
FM Elina McCambridge 
Lic.Ph Zinaida Merezhinskaya 
FL Anita Moilanen 
PhD Simo Määttä 
PhD Anna Solin 
PhD Massimiliano Spotti 
FM Piia Varis 
 
Seuraavien hakijoiden hakemukset saapuivat määräajan jälkeen: 
 
FM Sisko Jaakkola (12.2.2009) 
FK Jussi Lassila (12.2.2009) 
PhD Robert E. Moore (4.3.2009) 
 
FT Mia Halonen ja PhD Simo Määttä ovat peruuttaneet hakemuksensa virkaan 
26.2.2009 ja 25.3.2009 päivätyillä kirjeillään.  
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto 
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän 
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. 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 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 
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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. 

 
Dekaani hyväksyi 25.2.2009 tekemällään päätöksellä viran opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Viran opetusnäytetilaisuudet järjestettiin 19.3. ja 24.3.2009. 
Hakijoiden opetusnäytteen yhteinen aihe oli opintojakson KLSA320 Johdatus 
diskurssintutkimukseen avausluento. Laitoksen esityksen perusteella viran kärkihakijat 
Kohonen, Länsisalmi, Solin ja Spotti kutsuttiin antamaan opetusnäyte.  
 
Arvostelulautakunta hyväksyi opetusnäytteet ja päätti esittää tiedekuntaneuvostolle 
niiden hyväksymistä seuraavin arvolausein: 
 
PhD Susanna Kohonen  hyvä 
DLitt Riikka Länsisalmi  hyväksytty 
PhD Anna Solin   erinomainen 
PhD Massimiliano Spotti  hyvä 

 
Kielten laitoksen johtajan Bertold Fuchsin esitys ja yhteenveto hakijoiden ansioista ovat 
liitteenä nro 1.  

 
  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
   2. Todettaneen, että hakijat Kohonen, Länsisalmi, Solin ja Spotti täyttävät 

viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset.   
   3. Nimitettäneen PhD Anna Solin yliassistentin virkaan, jonka ala on 

kielet (vakanssinro 11177), 1.8.2009 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.  
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
    
 
4. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUH DE 
 (vakanssinro 10658) 
 
  Vireille 17.2.2009 
 

Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
englannin kielen lehtorin määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. 
Virkasuhde on tarkoitettu englannin kieltä äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvalle. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Dekaani on 17.2.2009 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttö-
suunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
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Englannin kielen lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 12.3.2009 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FM Virpi Bursiewicz 
MA Christopher Howard 
PhD Susanna Kohonen 
MA Attila Krizsán 
FM Laura McCambridge 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 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 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 (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 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. 

   
  ESITYS: 1.  Todettaneen virkasuhteen hakijat. 

2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
5. SUOMEN KIELEN LEHTORIN VIRKA 
 (vakanssinro 13793) 
 
  Vireille 9.12.2008 
 

Viron kielen lehtorin virka (vakanssinro 10597) on perustettu 1.9.1979 alkaen 
Jyväskylän yliopistoon asetuksella 89/26.1.1979. Virka on vapautunut 1.5.2008 alkaen 
lehtori Külvi Pruulin sanouduttua irti virasta. Laitoksen virkasuunnitelman ja 
humanistisen tiedekunnan toimintasuunnitelman mukaan virka muutetaan suomen kielen 
lehtorin viraksi ja täytetään. Yliopiston rehtori on 20.1.2009 tekemällään päätöksellä 
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perustanut lehtorin viran, jonka ala on suomen kieli (vakanssinro 13793). Virka on 
yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitokseen.  
 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 19.11.2008 humanistiselle 
tiedekunnalle, että virka julistetaan haettavaksi 1.8.2009 alkaen. Tiedekuntaneuvosto 
hyväksyi kokouksessaan 9.12.2008 suomen kielen lehtorin viran täyttämistä varten 
laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
  Suomen kielen lehtorin virkaa hakivat 16.3.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
  FT Mia Halonen 
  FM Leena Heikkola 
  FT Vesa Jarva 
  FL Johanna Kalja 
  FT Lea Nieminen 
  FM Tommi Nieminen 
  FT Minna Suni 
  FT Minna Sääskilahti 
  FT Markku Varis 
  

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93, muutettu 
A1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan erityisinä kelpoisuusvaatimuksina 
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 (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 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. 
 

Dekaani on 26.3.2009 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Viran opetusnäytetilaisuus järjestetään torstaina 16.4.2009 
klo 9–11 salissa P 228 ja klo 14–16 salissa P 210. Hakijoiden opetusnäytteen yhteinen 
aihe on Tutkijan taidot, proseminaari. Laitoksen esityksen perusteella virkaan kelpoiset 
hakijat Halonen, Jarva, Nieminen, Suni, Sääskilahti ja Varis on kutsuttu antamaan 
opetusnäyte. Opetusnäytteen arvostelulautakuntaan on valittu professori Minna-Riitta 
Luukka pj., professori Maisa Martin, lehtori Seppo Pekkola, professori Anne Pitkänen-
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Huhta, amanuenssi Hannele Häkkinen siht., opiskelija Essi Malin ja opiskelija Tuure 
Puurunen.   

   
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Todettaneen opetusnäytetilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat. 
  
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Todettiin. 
 
 
6. HISTORIAN PROFESSORIN VIRKA  
 
  Vireille 7.4.2009 
 

Historian ja etnologian laitoksen laitosneuvosto esittää humanistiselle tiedekunnalle, että 
se perustaisi tiedekuntaan professorin viran, jonka ala on historia ja että viralle 
myönnettäisiin täyttölupa. Tarkoituksena on täyttää professuuri kutsumismenettelyä 
käyttäen. 

 
Perustettava virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja etnologian laitoksen 
henkilöstömenokehykseen. 
 
Viran täyttöä valmistellut hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, että virkaan 
kutsuttaisiin FT, dosentti, professori (ma) Jari Ojala. 
 
FT Ojala on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen.  
 

Virantäyttölain (856/91 ja 648/97) 10 §:n mukaan professorin virka voidaan täyttää 
kutsusta haettavaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan 
kutsua erittäin ansioitunut henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan 
nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen. 
 
Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä lausunnot 
asiantuntijoilta sen mukaan kuin 8 §:ssä säädetään. 
 
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. 

 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 17 §:n mukaan kutsumismenettelyn käyttämisestä 
professorin virkaa täytettäessä päättää rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä 
hyväksyessään virantäyttöselosteen. 
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Asetuksen 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. 

 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 2. 
 

  Kutsuttavaksi esitetyn FT Ojalan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä nro 3.  
 
FT, dosentti, professori (ma) Jari Ojalaa voidaan pitää erittäin ansioituneena historian 
professorin virkaan. On ilmeistä, että perustettavana olevaan historian professorin 
virkaan ei löydy pätevämpää eikä sopivampaa henkilöä. 

 
FT Ojalan muut asiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 

 
ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että humanistiseen tiedekuntaan 

perustettaisiin professorin virka, jonka ala on historia. 
2. Päätettäneen, että professorin virka, jonka ala on historia, täytetään 

kutsumismenettelyä käyttäen kutsumalla siihen FT, dosentti Jari Ojala. 
3. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 
4. Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä 

tehtäväalaan. 
5. Päätettäneen, että viran alaa ei täsmennetä. 
6. Esitettäneen liitteen nro 2 mukainen historian professorin viran 

virantäyttöseloste yliopiston rehtorin hyväksyttäväksi. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
   6. Esityksen mukainen. 
 
 
7. ERIKOISTUTKIJAN VIRKA (SOLKI) 
 (vakanssinro 11025) 
 
  Vireille 7.4.2009 
 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi erikoistutkijan viran 1.8.2009 alkaen. Virka on tullut avoimeksi FT 
Hannele Dufvan irtisanouduttua 1.6.2007 alkaen. 
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Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja soveltavan 
kielentutkimuksen keskuksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, joka on liitteenä nro 4. 
 

  ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 4 mukainen erikoistutkijan viran 
virantäyttösuunnitelma. 

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen erikoistutkijan virka (vakanssinro 11025) julistetaan 
haettavaksi 1.8.2009 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
8. FT MIKKO KUROSEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 9.12.2008 
 
  FT Mikko Kuronen on jättänyt 27.11.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan ruotsin kielen fonetiikan dosentiksi, 
erikoisalana maantieteellinen variaatio. 

 
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 9.12.2008 ruotsin kielen fonetiikan dosentuuria, 
erikoisalana maantieteellinen variaatio, opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi professori Kari Suomen (Oulun yliopisto) ja yliopistonlehtori, 
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Fil.dr. Per Lindbladin (Lundin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Mikko Kurosen 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat sekä tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat 
FT Mikko Kurosen tieteellisesti päteväksi ruotsin kielen fonetiikan dosentuuriin, 
erikoisalana maantieteellinen variaatio.  
 
Dosentuurin opetusnäyte järjestettiin 26.3.2009. FT Kurosen opetusnäytteen aihe oli 
Prosodin i finlandssvenska – Vilka är de största skillnaderna gentemot sverigesvenska? 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että FT Kurosen opetusnäyte hyväksyttäisiin 
arvolauseella erinomainen. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 5.   

 
  ESITYS: 1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 
   2. Todettaneen, että FT Kurosella on asetuksen (115/1998) 8 §:n 

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

   3. Nimitettäneen FT Mikko Kuronen ruotsin kielen fonetiikan 
dosentuuriin, erikoisalana maantieteellinen variaatio 1.5.2009 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
9. 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 
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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.  

  
  

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.1.2009 diskurssintutkimuksen, erityisesti 
monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkimuksen dosentuuria, opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professorit Jan Blommaert 
ja Sue Wright (Portsmouthin yliopisto, Englanti) antamaan lausuntonsa PhD Helen 
Kelly-Holmesin tieteellisestä pätevyydestä.  
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 6. Molemmat asiantuntijat 
katsoivat PhD Helen Kelly-Holmesin tieteellisesti päteväksi diskurssintutkimuksen, 
erityisesti monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkimuksen dosentuuriin. 

 
  ESITYS:  1.  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
   2. Valtuutettaneen dekaani hyväksymään opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat. 
 

  PÄÄTÖS: 1.  Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Luukka, Koskimaa, 
Salokangas, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Stark, Nikula, Ylönen ja 
Karonen katsoivat PhD Helen Kelly-Holmesin tieteellisesti päteväksi. 

   2. Esityksen mukainen.  
    
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala esittää, 

että FT Jorma Wilmi nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.6.2009–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän maalaiskunnan 
historian kirjoittaminen. 

 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että FM Niina Lilja nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala 
on kielet (vakanssinro 10149), ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena 
on avoimen viran hoito. 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 7. 
 
Musiikin laitoksen varajohtaja Petri Toiviainen esittää, 
että FM Riia Milovanov nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.4.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke/ Monitieteinen musiikintutkimuksen huippuyksikkö.  
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula esittää, 
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että FM Reeta Neittaanmäki nimitettäisiin tutkija määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.5.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Yleiset kielitutkinnot -järjestel-
män osiopankin rakentaminen. 
 

  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurme esittää, 
että FT Turo Uskali nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.8.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Tekes-hanke/Globaalin 
innovaatiojournalismin haasteet.  
 
ESITYS:  Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
11. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 

Dr.Phil. Peter Colliander on anonut osittaista virkavapautta (50 %) professorin virasta, 
jonka ala on saksan kieli (vakanssinro 10831), ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. 
Virkavapauden perusteena on viransijaisuuden jatkuminen Münchenin yliopistossa. 
Dr.Phil. Colliander on virkaan nimittämisen jälkeen (1.8.2006) hoitanut virkaa 20 kk ja 
ollut 1.4.2008 alkaen virkavapaalla. Virkavapaus päättyy 31.7.2009. 

 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että Dr.Phil. Peter Collianderille ei myönnettäisi osittaista virkavapautta saksan kielen 
professorin virasta, ajaksi 1.8.2009–31.7.2010.   
 
Laitoksen johtajan perustelut ovat liitteenä nro 8. 

 
ESITYS: Ei puollettane osittaista virkavapautta.  
 
PÄÄTÖS: Professori (ma) Sabine Ylönen teki esityksen, että Dr.Phil. Collianderin 

osittainen virkavapaus hyväksyttäisiin (liite). Esitystä ei kannatettu. 
Tiedekuntaneuvosto ei puolla Dr.Phil. Collianderin osittaista virkavapautta. 

 
 
12. ARKISTONHALLINNAN MAISTERIOHJELMAN VALINTAPERUS TEET   
 

Historian ja etnologian laitos esittää hyväksyttäväksi Jyväskylän yliopiston ja 
Tampereen yliopiston yhteisen arkistonhallinnan maisteriohjelman valintaperusteet (liite 
nro 9). 
 
Ohjelma on hyväksytty opetusministeriön asetukseen yliopistojen maisteriohjelmista 
(nro 767/08 25.11.2008).    

 
ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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13. TIEDEKUNNAN OPETUSUUNNITELMIEN YHTEINEN OSA  
 
Tiedekunnan opetussuunnitelmien yhteinen osa, joka sisältää muun muassa 
tutkintorakenteen yksityiskohdat, kieli- ja viestintäopinnot ja opettajakelpoisuuden 
edellyttämät opinnot, esitetään hyväksyttäväksi (liite nro 10). 
 
Liitteeseen on koottu tiedekunnan nykyistä tutkintojärjestelmää koskevia päätöksiä 
(pysyväismääräyksiä) ja se toimii pohjana sekä verkkosivuille että uusille opiskelijoille 
syksyllä jaettavalle tutkinto-oppaalle, jossa on lisää käytännön ohjeita.  
 
Esitykseen ei sisälly asiamuutoksia aiempiin päätöksiin nähden, mutta ulkomaalaisten 
suomen kielen taitovaatimuksiin esitetään joustavuutta siten, että varadekaani voisi 
yksittäisen opiskelijan kohdalla anomuksesta lieventää kielitaitovaatimusta taitotaso 
1:een, jos siihen on perusteltuja syitä. Ulkomaalaisten kielivaatimuksista päättää 
tiedekunta tutkintoasetuksen (nro 794/04 6§) mukaan itse. Asetus antaa mahdollisuuden 
myös suomalaisten kielitaitovaatimusten lievennykseen ja jopa kokonaan niistä 
vapauttamiseen erityisestä syystä.   

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  

 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 

   
 
14.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Elomaa, Oja, Stenberg, Vuorio) 
 
  FL Eeva Elomaa on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Oppikirja eläköön! Teoreettisia ja käytännön 
näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Annikki Koskensalo (Turun yliopisto) ja 
professori Kaarina Mäkinen (Oulun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori (ma) Sabine Ylönen.  

 
  FM Outi Oja on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan 1990-luvun suomenkielisen lyriikan narsistinen poetiikka. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti yliopistonlehtori, FT 
Vesa Haapala (Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori, FT Janna Kantola (Helsingin 
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Leena Kirstinä.  

 
  FM Leena Stenberg on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Karjalaisnaisen ompelukset ja kansantaide. Kirjonnat 
Karjalankannaksen kansanpuvuissa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti intendentti, FT Ildikó Lehtinen (Kulttuurien museo) ja toiminnanjohtaja, FT 
Marketta Luutonen (Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry). Tutkimuksen pääohjaajana on 
toiminut yliassistentti, FT Pirjo Korkiakangas.  

   
  FL Kaija Vuorio on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Lehdistöhistorian tutkimustraditiot Suomessa ja median 
rakennemuutos. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti FT Jyrki 
Pietilä ja professori Kari Hokkanen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Petri Karonen.   
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  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Nieminen, Varis)  
 
  FM Tommi Nieminen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

(kielten laitos) väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lajien synty. Semioottinen 
tekstilajiteoria esimerkkinä Aamulehden mielipidekirjoitukset Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 20.1.2009 suostumuksensa mukaisesti erikoistutkija, FT Mika 
Lähteenmäen ja professori (ma) Susanna Shoren (Helsingin yliopisto). Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty FM Niemiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
  FM Piia Varis on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan ”The sort of woman I was.”  Construction of gendered national 
identity in Maud Gonne’s autobiography A Servant of the Queen (1938). Tiedekunta 
määräsi ennakkotarkastajiksi 21.10.2008 suostumuksensa mukaisesti Dr. Eamonn 
Hughesin (Queen’s University Belfast, Northern Ireland) ja Dr. Tina O’Toolen 
(University of Limerick, Ireland). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Varikselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14).  

 
  PÄÄTÖS: FM Tommi Niemisen väittelylupa jätettiin pöydälle. 
   FM PiiaVarikselle myönnettiin väittelylupa. 
 
 
16. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Hirsjärvi) 
 

FM Irma Hirsjärven väitöskirjan Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction -
fandomin verkostot hyväksyminen. FM Hirsjärvi puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
14.3.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Hirsjärvelle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15).    
 
Tilaisuuden kustos, yliassistentti, FT Urpo Kovala toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus sujui luontevasti ja perinteisiä tapoja noudattaen. Vastaväittäjä, 
emeritaprofessori Liisa Rantalaiho piti lyhyen alkupuheenvuoron ja kävi sitten 
systemaattisesti läpi, asiakysymyksiin keskittyen, tutkimuksen jäsennystä, painotuksia ja 
teoreettisia ja menetelmällisiä valintoja. Käyty keskustelu osoitti, että väittelijä tuntee 
erinomaisesti sekä tutkimuskohteensa että tutkimusalueensa, fandomtutkimuksen, ja 
pystyi puolustamaan työtään ansiokkaasti.  
 
Professori Erkki Vainikkala esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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17. VÄITÖSTILAISUUS (Varis) 
 
  FM Piia Varis on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan ”The sort of woman I was.”  Construction of gendered national 
identity in Maud Gonne’s autobiography A Servant of the Queen (1938). Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7.4.2009. Väitöstilaisuus pidetään 
torstaina 23.4.2009 klo 12 salissa C 4. Vastaväittäjinä toimivat Dr. Eamonn Hughes 
(Queen’s University Belfast, Northern Ireland) ja Dr. Tina O’Toole (University of 
Limerick, Ireland). Kustoksena toimii professori Sirpa Leppänen. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
18. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Hirsjärvi, Knuutinen) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM (väit.) Irma Hirsjärvi (nykykulttuurin tutkimus) 
 
  FK (väit.) Ulla Kaarina Knuutinen (museologia) 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 8. huhtikuuta 2009 
 
 
 
Vakuudeksi  
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 
 
 
 
 


