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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 30.4.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin, varadekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
  
3. YHTEISÖVIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10845) 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

Yhteisöviestinnän professorin virka on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen. Viestintätieteiden laitoksen laitosneuvosto esitti 
humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi. 
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.5.2008 viran täyttämistä varten laaditun 
virantäyttöselosteen. Yliopiston rehtori hyväksyi 11.6.2008 tekemällään päätöksellä 
virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen 
hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Yhteisöviestinnän professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
D. Soc.Sc. Pekka Aula 
FT Pertti Hurme  
FT Vilma Luoma-aho 
PhD Kaja Tampere 
FT Chiara Valentini 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 21.10.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Anne Gregory (Leeds Business School, Leeds Metropolitan University, 
U.K.), Catrin Johansson (Mid Sweden University, Sundsvall) ja Erkki Karvonen (Oulun 
yliopisto) sekä varalle professorit Larissa Schneider Grunig (Marylandin yliopisto, 
USA), A.A. (Betteke) van Ruler (Amsterdamin yliopisto) ja Dejan Verčič (Ljubljanan 
yliopisto, Slovenia). Professorit Anne Gregory, Catrin Johansson ja Erkki Karvonen 
suostuivat ottamaan asiantuntijatehtävän vastaan. 

 
Virantäyttölain (856/1991) 8 §:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Asiantuntijan 
esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/1982) 10 §:ssä säädetään. 
Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön myöhemmässä 
vaiheessa. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään tarkemmin 
asetuksella. 
 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 11 §:n mukaan virantäyttölain 8 §:ssä tarkoitettujen 
asiantuntijoiden on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden 
hakijoiden osalta, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat paremmuus-
järjestykseen. Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu 
lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, 
vähintään kolmen hakijan osalta. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asiantuntija 
antaa perustellun lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista. 
  
13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen 
lausunnon. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto. Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä 
syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi.  
  

  Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. 
 
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 

Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 26.5.2009 klo 12.15 alkaen luentosalissa A 103. 

   
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 
3. Päätettäneen kutsua opetusnäytettä pitämään asiantuntijoiden 

ehdokassijoille asettamat hakijat Aula, Hurme, Luoma-aho ja Tampere. 
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4. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteen ehdottamastaan 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
 
 
4. 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 
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 
  

FT Minna Sääskilahti on 15.4.2009 peruuttanut hakemuksensa virkaan. 
 

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. 
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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 järjestettiin 16.4.2009. 
Hakijoiden opetusnäytteen yhteinen aihe oli Tutkijan taidot, proseminaari. Laitoksen 
esityksen perusteella virkaan kelpoiset hakijat Halonen, Jarva, Nieminen, Suni, 
Sääskilahti ja Varis kutsuttiin antamaan opetusnäyte. 
 
Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 
seuraavilla arvolauseilla: 
 
FT Mia Halonen  erinomainen  
FT Vesa Jarva  hyvä 
FT Lea Nieminen erinomainen 
FT Minna Suni  erinomainen 
FT Markku Varis hyväksytty 

   
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2. 
 

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, että suomen kielen lehtorin virkaan 
nimitettäisiin FT Minna Suni. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 3. 
 

  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

2. Todettaneen, että hakijat Halonen, Jarva, Nieminen, Suni ja Varis 
täyttävät viran muodolliset kelpoisuusehdot. 

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Minna Suni nimitettäisiin 
lehtorin virkaan, jonka ala on suomen kieli (vakanssinro 13793), 
1.8.2009 alkaen. 

  
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
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5. 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 hyväksyi 17.2.2009 tekemällään 
päätöksellä virkasuhteen täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman. Tämän 
jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi. 
 
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 
 
MA Tania Fahey Palman hakemus saapui määräajan jälkeen. 
 
MA Christopher Howard on 8.4.2009 peruuttanut hakemuksensa virkasuhteeseen. 
 

   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.  

 
Lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan ottaa 
tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut 1 ja 2 
momentissa tarkoitettua tutkintoa. Asetuksen 4 §:n mukaan vaaditaan lisäksi lehtorilta, 
jonka virka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava kieli 
äidinkielenään tai sivistyskielenään taikka hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai 
sivistyskieltään.  
 
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 
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dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen 
taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 

   
Dekaani on 7.4.2009 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Virkasuhteen opetusnäytetilaisuus järjestettiin 21.4.2009. 
Hakijoiden opetusnäytteen yhteinen aihe oli Introduction to a course to be included in 
Module 3 Language Learning and Teaching (Subject Studies level). Laitoksen esityksen 
perusteella opetusnäytettä kutsuttiin pitämään kaikki hakijat.  

 
Hakija PhD Kohonen on vapautettu opetusnäytteen pitämisestä hänen 19.3.2009 kielten 
yliassistentuurin virantäytön yhteydessä antamansa opetusnäytteen perusteella. Hänen 
opetusnäytteensä arvosteltiin arvosanalla hyvä. 
 
Arvostelulautakunta päätti esittää tiedekuntaneuvostolle opetusnäytteiden hyväksymistä 
seuraavilla arvolauseilla: 
 
FM Virpi Bursiewicz hyväksytty 
MA Attila Krizsán erinomainen 
FM Laura McCambridge erinomainen 
 

  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4. 
 

Laitoksen johtaja Bertold Fuchsin esitys ja yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä 
nro 5. 

 
  ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet lautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
2. Nimitettäneen FM Laura McCambridge lehtorin määräaikaiseen 

virkasuhteeseen, jonka ala on englannin kieli (vakanssinro 10658), 
ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. PUHEVIESTINNÄN ASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 10233) 
 
  Vireille 20.3.2009 
 

Viestintätieteiden laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi 
haettavaksi assistentin viran, jonka ala on puheviestintä, 1.8.2009 alkavaksi 3-
vuotiskaudeksi. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen.  

 
Dekaani hyväksyi 20.3.2009 tekemällään päätöksellä virantäyttösuunnitelman. Sen 
jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
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 Puheviestinnän assistentin virkaa hakivat 21.4.2009 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 FM Teemu Kauppi 
 FM Salme Korkala 
 FM Siru Kovala 
 FM Anne Laajalahti 
 FM Tiina Parkkonen 
 FM Sini Rainivaara   
   

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

 
 
7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala esittää,  
  että FT Juha Sihvola nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 

ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/ Poliittinen psykologia antiikin filosofiassa. 

  että FT Juha Sihvolalle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta professorin virasta, 
jonka ala on yleinen historia (vakanssinro 00078), vastaavaksi ajaksi.    

 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
  että FM (väit.) Mari Aro nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 

ajaksi 1.6.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Haltuunoton dialogit: Dialoginen näkökulma kielen oppimiseen ja 
opettamiseen. 

  että FT Arja Piirainen-Marsh nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Sosiaalinen vuorovaikutus, monikielisyys ja toisen kielen oppiminen 
pelitilanteissa. 

  että FT Arja Piirainen-Marshille myönnettäisiin palkatonta virkavapautta professorin 
virasta, jonka ala on englantilainen filologia (vakanssinro 10792), vastaavaksi ajaksi.    
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  ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen esitysten mukaisesti. 
 

 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Professori Arja Piirainen-Marsh ei osallistunut asian käsittelyyn. 

 
 
8.  FT ELVIRA BRATTICON HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 5.5.2009 
   
  FT Elvira Brattico on jättänyt 27.4.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan musiikin dosentiksi, erikoisalana musiikin 
neurotiede.  

 
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. 
 

Musiikin laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
 

  ESITYS: 1. Todettaneen, että musiikin dosentuuri, erikoisalana musiikin 
neurotiede, on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Isabelle Peretz (Montrealin 
yliopisto, Kanada) ja akatemiaprofessori Mikko Sams (Teknillinen 
korkeakoulu). 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
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9. FT IRMELI HAUTAMÄEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
  
  Vireille 5.5.2009 
 
  FT Irmeli Hautamäki on jättänyt 29.4.2009 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen 
taiteen filosofian 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 
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. 
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen 
kannalta tarpeellisena. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen, että taiteen filosofian dosentuuri on opetuksen ja 

tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 
2. Valittaneen asiantuntijoiksi lehtori, dosentti Jussi Kotkavirta ja 

yliopistonopettaja, dosentti Leena-Maija Rossi (Helsingin yliopisto). 
 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
10. LAUSUNTO YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖLUONNOKSISTA 
 

Hallintovirasto on varannut tiedekunnille ja laitoksille mahdollisuuden antaa lausuntonsa 
yliopiston johtosääntöluonnoksista 8.5.2009 mennessä. Kaikki yliopistouudistukseen 
liittyvät neljän työryhmän ehdotukset ovat nähtävissä yliopiston verkkosivulla 
osoitteessa http://www.jyu.fi/lausunnot. 
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Laitokset eivät 30.4.2009 mennessä olleet toimittaneet lausuntojaan tiedekuntaan.  
 
Tiedekunnan lausunto on liitteenä nro 6. 

 
  ESITYS:  Annettaneen lausunto kokouksessa käsiteltävän luonnoksen perusteella. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin lausunto. Katso erillinen pöytäkirja. 
 
 
11. ALOITE REILUN KAUPAN TUOTTEIDEN SUOSIMISESTA   
 

Neuvoston opiskelijajäsenet Päivi Hulkkonen, Teemu Häkkinen, Oskari Rantala ja Ville 
Salonen ovat tehneet aloitteen (liite nro 7), että tiedekunta ja sen laitokset siirtyisivät 
tilaisuuksissaan käyttämään Reilun kaupan kahvia ja teetä.  
 
ESITYS: Päätettäneen, että tiedekunta mahdollisuuksien mukaan siirtyy omissa 

tilaisuuksissaan käyttämään Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä suosittaa 
myös laitoksilleen samaa käytäntöä.  

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 

12. OPETUSSUUNNITELMAT KAUDELLE 2009–2012 
 
Tiedekunnan opetussuunnitelmien yhteinen osa hyväksyttiin 7.4.2009. Laitosten 
esitykset oppiaineiden ja ohjelmien opetussuunnitelmiksi ovat oheisena (liitteet 8 ja 9). 
Ensimmäisessä liitteessä ovat kielten laitoksen ja jälkimmäisessä muiden laitosten 
opetussuunnitelmat. 
 
Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi avoimen yliopiston järjestämän kirjoittamisen perus- ja 
aineopintojen opetussuunnitelma (liite nro 10). 
 
Latinan kielen ja slovakin opetussuunnitelman käsittely kielten laitoksella on kesken. 
Finnish Studies -perusopintojen suunnitelma on tarkoitus pitää edelleen voimassa 
(hyväksytty 12.6.2007). 
 
Muistio, joka käsittelee suunnitelmien yhtenäisyyttä, rakennetta ja osaamistavoitteita, on 
oheisena (liite nro 11).  

 
ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelmat liitteiden mukaisesti seuraavin 

muutoksin ja lisäyksin: 
 

1) Vieraiden kielten perusopintojen yhteisen kurssin KLSP002 tilalle ei 
sivuaineessa vaadita kirjatenttiä (jolloin sivuaineen perusopintojen 
minimilaajuus on 27 op). 

2) Kirjallisuuden perusopintojen laajuus sivuaineopiskelijoilla muutetaan 
30 pisteeksi (25 op täydennetään Taiku:n yhteisistä kursseista) ja 
sivuaineopiskelijoiden aineopinnot 30 pisteeksi (jolloin samat kuin 
opettajatutkinnossa). 
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3) Edellisen lukuvuoden opetussuunnitelmien mukaan voi kokonaisuuksia 
suorittaa 31.7.2010 saakka. Tanskan kielen ja kulttuurin perusopintoja 
voi suorittaa nyt hyväksyttävän suunnitelman mukaisesti 31.7.2010 
saakka. 

4)  Nyt hyväksyttävät opetussuunnitelmat pidetään voimassa kauden 2009–
2012 ajan, ellei ilmaannu pakottavaa tarvetta muutoksiin. Historian 
opetussuunnitelma on kuitenkin voimassa vain lukuvuoden 2009-2010 
osaamistavoitteiden valmistelua varten. Pieniä muutoksia voidaan 
dekaanin päätöksellä hyväksyä tarvittaessa. Henkilökohtaisten 
opintosuunnitelmien laajuuksia ja toteutustapoja arvioidaan ja 
tarvittaessa selkiytetään ja yhtenäistetään ensi lukuvuoden aikana.    

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 
13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Liukko)  

 
  Yliopistonlehtori, FT Leena Kuure (Oulun yliopisto) ja lehtori, FT Petri Jääskeläinen 

(Savonia-ammattikorkeakoulu) esittävät, että FK Satu Liukon soveltavan kielitieteen 
lisensiaatintutkimus Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kirjoittamisen prosessit ja 
kirjoittamisen opiskelu – tutkimuskirjoittamisen verkko-opintojakso kehittämiskohteena 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Minna-Riitta Luukka. 
Tarkastajien lausunto on lähetetty FK Liukolle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 

 
  Professori Tarja Nikula esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyväksytty. 
  
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
14.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Drake, Paraczky, Sárosi, Vaarala) 
 
  FL Merja Drake on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Terveysviestinnän kipupisteitä. Terveystiedon tuottajat ja 
hankkijat internetissä. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Erkki Karvonen (Oulun yliopisto) ja PD Kristina Eriksson-Backa (Åbo 
Akademi). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Pertti Hurme.  

 
  FL Ágnes Paraczky on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Näkeekö taitava muusikko sen minkä kuulee? 
Melodiadiktaatin didaktiset ongelmat suomalaisen ja unkarilaisen klassisen musiikin 
ammattiopetuksessa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori, dosentti Árpád Joób (Debrecenin yliopisto, Unkari) ja dosentti Antti Juvonen 
(Joensuun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Matti Vainio.  

 
  Musiikin maisteri György Sárosi on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan A Hegedüjáték történeti, pedagógiai és 
módszertani háttere (The historical, pedagogical and methodologigal background of 
violine playing). Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
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professori Ferenc Szecsodi (Szegedin yliopisto, Unkari) ja rehtori, Dr. Géza Szilvay 
(Itä-Helsingin musiikkiopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Matti 
Vainio. 

   
  FL Heidi Vaarala on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Oudosta omaksi. Suomenoppijat keskustelevat 
suomenkielisestä nykynovellista. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto) ja emeritalehtori, PhD Aili 
Flint (Columbian yliopisto, USA). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Maisa Martin.  

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Helle, Laihonen, Matyas, Pimiä, Toivanen)  
 
  FM Anna Helle on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Jälkistrukturalistisen kirjallisuuskäsityksen tulo Suomeen 
1980-luvulla. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 9.12.2008 suostumuksensa 
mukaisesti professori Lea Rojolan (Turun yliopisto) ja professori Erkki Vainikkalan. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Helteelle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 

 
  FL Petteri Laihonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Language Ideologies in the Romanian Banat. 
Analysis of interview and academic writings among the Hungarians and the Germans. 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 9.12.2008 suostumuksensa mukaisesti 
professori Susan Galin (Chicagon yliopisto, USA) ja apulaisprofessori Klára Sándorin 
(Szegedin yliopisto, Unkari). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Laihoselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 15 ja 16). 

 
  FM Emese Matyas on anonut väittelylupaa puolustaakseen saksan kielen ja kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sprachlernspiele im gymnasialen DaF-
Unterricht. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 23.5.2006 suostumuksensa 
mukaisesti professori Karin Kleppinin (Ruhr-Universität Bochum, Saksa) ja professori 
Michael Uljensin (Åbo Akademi). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Matyakselle 
ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 18). 

 
  FL Tenho Pimiä on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tähtäin idässä. Suomalainen sukukansojentutkimus toisessa 
maailmansodassa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 20.1.2009 suostumuksensa 
mukaisesti professori (ma) Pertti Anttosen (Helsingin yliopisto) ja lektor, dosentti Kari 
Kotkavaaran (Åbo Akademi). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Pimiälle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 19 ja 20). 

   
  FM Tuulia Toivanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Se on se kiinalainen Nieminen.” Modernismi ja 
protesti Pertti Niemisen tuotannossa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 
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17.2.2009 suostumuksensa mukaisesti lehtori, FT Anna Hollstenin (Helsingin yliopisto) 
ja tutkija, dosentti Tuula Hökän (Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FM Toivaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 
nro 21 ja 22). 

  
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
16. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Aro, Haikari, Varis) 
 

FM Mari Aron soveltavan kielitieteen väitöskirjan Speakers and Doers. Polyphony and 
Agency in Children’s Beliefs about Language Learning hyväksyminen. FM Aro puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 4.4.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Arolle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 23).    
 
Tilaisuuden kustos, lehtori, dosentti Riikka Alanen toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Lektiossaan väittelijä 
esitteli monipuolisesti tutkimuksensa teoreettisia ja metodisia lähtökohtia ja tuloksia 
suomeksi. Väittelijä oli antanut vastaväittäjän käyttöön esityksensä englanninkielisen 
version. Professori Barcelos esitteli lyhyesti väitöskirjan tutkimusalan ja sijoitti samalla 
FM Aron tutkimuksen kielenoppimiskäsitysten kansanväliseen tutkimuskenttään. 
Kysymyksillään vastaväittäjä pyrki valottamaan tutkimusaiheeseen liittyvien käsitteiden 
– ääni, käsitys, strategia, metakognitiivinen tieto, konteksti – monisyistä ja monitahoista 
luonnetta, jotka hän itse koki tärkeiksi tutkimuksen kannalta. Väittelijä vastasi 
asiantuntevasti esitettyihin kysymyksiin ja käyty keskustelu osoitti, että väittelijä 
hallitsee oman tutkimusalueensa erittäin hyvin.  
  
Professori Tarja Nikula esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen.  

 
FL Janne Haikarin Suomen historian väitöskirjan Isännän, Jumalan ja rehellisten 
miesten edessä. Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt satakuntalaisissa 
maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuoliskolla hyväksyminen. FL Haikari puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 6.3.2009. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Haikarille ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 24).    
 

  Tilaisuuden kustos, professori Petri Karonen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 
sujui vastaväittäjän tiukkojen kysymysten ansiosta erittäin lennokkaasti ja asiallisesti. 
Tieteellisesti korkeatasoisessa keskustelussa väittelijä vastasi hyvin vastaväittäjän 
esittämiin keskeisiin teoreettis-metodologisiin sekä käsitteistöä ja lähteistöä koskeviin 
kysymyksiin. 
 
Professori Petri Karonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  

 
FM Piia Variksen englannin kielen väitöskirjan ”The sort of woman I was.” 
Construction of gendered national identity in Maud Gonne’s autobiography A Servant of 
the Queen (1938) hyväksyminen. FM Varis puolusti julkisesti väitöskirjaansa 23.4.2009. 
Vastaväittäjien lausunto on lähetetty FM Varikselle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 25).    
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Tilaisuuden kustos, professori Sirpa Leppänen toteaa lausunnossaan, että tilaisuudessa 
käytiin asiantuntevaa ja monipuolista keskustelua. Vastaväittäjät nostivat yhteistyössä 
keskusteluun työn keskeisiä ratkaisuja ja väittelijä puolusti ansiokkaasti omia 
lähtökohtiaan, valintojaan ja tulkintojaan.  
 
Professori Arja Piirainen-Marsh esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä.  

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

17. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Liukko) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FK Satu Liukko (soveltava kielitiede)    

  
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
18. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Aro, Haikari, Varis) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM (väit.) Mari Aro (soveltava kielitiede) 
 
  FL (väit.) Janne Haikari (Suomen historia) 
 
  FM (väit.) Piia Varis (englannin kieli) 
  
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 6. toukokuuta 2009 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, varadekaani  Minna-Riitta Luukka 
 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 


