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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 20.5.2009. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin 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: 
 
YTT Pekka Aula 
FT Pertti Hurme  
FT Vilma Luoma-aho 
FT 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. 
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 5.11.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 5/5.5.2009 liitteenä nro 1. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 5.5.2009, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 26.5.2009 klo 12.15 
alkaen luentosalissa A 103 ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Aula, Hurme, Luoma-aho ja Tampere. 
 
Dekaani on 12.5.2009 tekemällään päätöksellä vapauttanut FT Hurmeen opetusnäytteen 
pitämisestä. FT Hurme on antanut opetusnäytteen yhteisöviestinnän professorin viran 
(vakanssinro 10123) virantäytön yhteydessä 3.10.2006. Hänen opetusnäytteensä 
arvosteltiin tuolloin arvolauseella hyvä. 
 
Dekaani on hyväksynyt 18.5.2009 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 
 
YTT Pekka Aula  Organisaatioiden maineriski narratiivisesta näkökulmasta 
FT Vilma Luoma-aho  Organizing and Communicating the new media way  
FT Kaja Tampere  The beginning of 21st century: Public Relations and 

Organisational communication at its crossroads. 
 
  ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Aula, Luoma-aho ja Tampere 

opetusnäytteet. 
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  PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavin arvolausein: 
 
   YTT Pekka Aula  hyvä  
   FT Vilma Luoma-aho  erinomainen  
   FT Kaja Tampere  hyvä.    
 
 
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 

 
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. 

 
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, 
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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 16.6.2009 klo 10.15 alkaen luentosalissa A 103. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 
3. Päätettäneen kutsua opetusnäytettä pitämään hakijat Busch, Jouhki ja 

Suni. 
4. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteen esittämästään 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
2. Esityksen mukainen. 
3. Esityksen mukainen. 
4. 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 korkeakoulun professorin ja 
apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain 10 §:n perusteella päättänyt edellä 
mainitun viran täyttämisestä kutsumismenettelyä käyttäen ja hyväksynyt 
virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti.  

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

 
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. 

 
Kutsuttavaksi esitetyn FT Ojalan CV ja julkaisuluettelo olivat tiedekuntaneuvoston 
kokouksen esittelylistan 4/7.4.2009 liitteenä nro 3. FT Ojalan muut asiakirjat ovat 
nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 

 
  ESITYS: Valittaneen asiantuntijoiksi professori Markku Kuisma (Helsingin 

yliopisto) ja professori Matthias Kipping (Yorkin yliopisto, Schulich 
School of Business, Toronto, Kanada) antamaan lausuntonsa kutsuttavaksi 
ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan. 

 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
  
6. RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10588) 
 

 Täytettävänä oleva ruotsin kielen lehtorin virka on perustettu 1.3.1988. Virka on 
vapautunut 1.9.2008 alkaen lehtori Ingrid Erikssonin sanouduttua irti virasta. Kielten 
laitos esittää, että virka täytettäisiin haettavaksi julistamatta (yliopistoasetus 10 §).  

   
 Yliopistoasetuksen 10 §:n mukaan ulkomaalaiselle tarkoitettu kielen tai kirjallisuuden 

lehtorin virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta. 
 
 Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, että PhD, dosentti Åsa Palviainen 

nimitettäisiin lehtorin virkaan, jonka ala on ruotsin kieli, 1.8.2009 alkaen.  
 

 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. 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.  
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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. 

  
 PhD Palviainen on antanut opetusnäytteen 18.5.2006 kielten yliassistentuurin 

virantäytön yhteydessä. Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin arvolauseella hyvä.  
 
 Viran täyttämistä ilman hakua perustellaan sillä, että PhD Åsa Palviainen on kiistatta 

kelpoinen tehtävään. Hän on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Göteborgin 
yliopistossa 2001, pääaineena yleinen kielitiede ja hänet on nimitetty Jyväskylän 
yliopiston kielten laitoksen dosentiksi 1.11.2007 alkaen. Åsa Palviaisella on runsaasti 
yliopistotasoista opetus- ja ohjauskokemusta ja vankka tutkimustausta. Hän on 
aktiivinen ja innovatiivinen tutkija, jonka tutkimustoiminta nivoutuu erittäin hyvin 
laitoksen tutkimusprofiiliin ja hän on työtehtävissään erinomaisesti osannut yhdistää 
tutkimus- ja opetustoiminnan. Åsa Palviainen on verkostoitunut sekä kansainvälisesti 
että Jyväskylän yliopiston kielialan tutkijoiden keskuudessa.  

   
 Hallintopäällikkö Matti Myllykosken nimitysmuistio on liitteenä nro 2. 
 
 PhD Åsa Palviaisen Curriculum Vitae on liitteenä nro 3. 
 

 ESITYS:  1. Todettaneen, että PhD Åsa Palviainen on erittäin hyvin perehtynyt 
tehtäväalaan ja kelpoinen ruotsin kielen lehtorin virkaan.  

  2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että PhD Åsa Palviainen 
nimitettäisiin lehtorin virkaan, jonka ala on ruotsin kieli (vakanssinro 
10588), 1.8.2009 alkaen. 

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

7.  PUHEVIESTINNÄN ASSISTENTIN VIRKA 
 (vakanssinro 10233) 
 
  Vireille 20.3.2009 
 

Viestintätieteiden laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi 
assistentin viran, jonka ala on puheviestintä, 1.8.2009 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. Virka 
on yliopiston yhteinen ja se on sijoitettu humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden 
laitokseen.  
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Dekaani hyväksyi 20.3.2009 tekemällään päätöksellä virantäyttösuunnitelman. Sen 
jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
 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. 

 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen esitys sekä yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 4. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen, että kaikki muut hakijat, paitsi FM Kovala, täyttävät viran 

muodolliset kelpoisuusvaatimukset.  
2. Nimitettäneen FM Salme Korkala assistentin virkaan, jonka ala on 

puheviestintä (vakanssinro 10233), 1.8.2009 alkavaksi 3-
vuotiskaudeksi. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

   2.  Esityksen mukainen.  
 
   
8. 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 dosentiksi, erityisalana 
monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkimus. 
 

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. 
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Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla.  
 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen 
estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa 
toisin säädetä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

  
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.1.2009 diskurssintutkimuksen dosentuuria, 
erityisalana monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkimus, 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.  

 
Molemmat asiantuntijat katsoivat PhD Helen Kelly-Holmesin tieteellisesti päteväksi 
diskurssintutkimuksen dosentuuriin, erityisalana monikielisyyden ja vähemmistökielten 
tutkimus. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 
5.5.2009 PhD Kelly-Holmesin tieteellisesti päteväksi diskurssintutkimuksen 
dosentuuriin, erityisalana monikielisyyden ja vähemmistökielten tutkimus. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 11.5.2009. PhD Kelly-Holmesin 
opetusnäytteen aihe oli Linguistic fetish in contemporary advertising discourse. 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että PhD Kelly-Holmesin opetusnäyte 
hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on 
liitteenä nro 5.  

 
  ESITYS:  1.  Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 

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

3. Nimitettäneen PhD Helen Kelly-Holmes diskurssintutkimuksen 
dosentiksi, erityisalana monikielisyyden ja vähemmistökielten 
tutkimus, 1.6.2009 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen.  
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9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (Ihalainen)   
 
Historian ja etnologian laitoksen varajohtaja Tuulikki Tuomainen esittää,  
että FT Pasi Ihalainen nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 
ala on yleinen historia (vakanssinro 00078), ajaksi 1.8.2009–10.1.2010. Määrä-
aikaisuuden perusteena on sijaisuus/Sihvola (jatkomääräys). 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio ja yhteenveto hakijan ansioista ovat 
liitteenä nro 6. 

 
ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  (Ojala, Colliander)  

 
  Historian ja etnologian laitoksen varajohtaja Tuulikki Tuomainen esittää, 

että FT Jari Ojalalle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta lehtorin virasta, jonka ala 
on historia (vakanssinro 10461), ajaksi 1.8.–31.12.2009. Virkavapauden perusteena on 
historian professorin viran hoito (vakanssinro 13806) vastaavana aikana. 

 
Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että Dr.Phil. Peter Collianderille myönnettäisiin palkatonta virkavapautta (100 %) 
saksan kielen professorin virasta (vakanssinro 10831), ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. 
Virkavapauden perusteena on viransijaisuuden hoito Münchenin yliopistossa. Professori 
Collianderille on ilmoitettu, että humanistinen tiedekunta ei tule puoltamaan 
virkavapauden jatkoa enää 1.8.2010 jälkeen. 
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 7. 
 
Humanistisen tiedekunnan henkilöstöohjelmassa 2008–2012 todetaan, että 
”Tiedekunnassa suhtaudutaan myönteisesti henkilöstön pitempikestoisiin 
virkavapauksiin, kun niiden perusteena on tutkimustyö tai tieteellisen, 
yliopistopedagogisen tai johtamisen pätevyyden lisääminen tai ylemmän viran hoito. 
Virkavapauden maksimiaika on yleensä kaksi vuotta.”   

 
  ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
 
 
11. VIRANHOITOJÄRJESTELYT      
 
  Historian ja etnologian laitoksen varajohtaja Tuulikki Tuomainen esittää, 

 että YTM Vili Lähteenmäki nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.6.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Euroopan tutkimusneuvoston 
(ERC) rahoittama SSALT-hanke (Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin 
Traditions). Laitoksen varajohtajan esitys on liitteenä nro 8. 
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 että MA José Filipe Pereira da Silva nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö/Suomen 
Akatemia. Laitoksen varajohtajan esitys on liitteenä nro 9. 

 
 että BA Timothy Riggs nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 

virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama SSALT-hanke (Subjectivity and Selfhood in the 
Arabic and Latin Traditions). Laitoksen varajohtajan esitys on liitteenä nro 10.   

  
 Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 
 että D.Med. Jörg Fachner nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 

ajaksi 1.8.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen musiikin-
tutkimuksen huippuyksikkö/Suomen Akatemia (jatkonimitys). 

 
 että FL Marko Punkanen nimitettäisiin tutkijan (osa-aikainen 55,2 %) määräaikaiseen 

virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö/Suomen Akatemia (jatkonimitys). 

 
 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hanka esittää, 
 että FL Tiina Koivulahti nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 

ala on taidehistoria (vakanssinro 10218), ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 

   
  ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti 
 
  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
    
12. LUKUVUODEN 2009–2010 TYÖSUUNNITELMAT  
 

Laitokset ovat esittäneet liitteen nro 11 mukaiset lukuvuoden 2009–2010 
työsuunnitelmat hyväksyttäväksi. 

 
  ESITYS:  Käytäneen yleiskeskustelua työsuunnitelmista. Hyväksyttäneen lukuvuoden 

2009–2010 työsuunnitelmat.  
  
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin muutoksin ja täydennyksin.   
 
  
13. SLOVAKIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA 
 

Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi slovakin kielen opetussuunnitelman vuosille 2009–
2012 (liite nro 12).  

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 



 11 

14.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Heikkinen, Lenkey, Pitkäsalo) 
 
  FL Olli Heikkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Äänitemoodi. Äänite musiikillisessa 
kommunikaatiossa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
dosentti Antti-Ville Kärjä (Turun yliopisto) ja dosentti Tarja Rautiainen-Keskustalo 
(Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut dosentti Yrjö Heinonen.  

 
Musiikin maisteri Csaba Lenkey on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The discovery, the selection and the development 
of the musical talent in the Hungarian training system. Määrättäneen ennakko-
tarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori László Balogh (Debrecenin 
yliopisto) ja professori Judith Páskuné Kiss (Debrecenin yliopisto). Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Matti Vainio.  

 
  FM Eliisa Pitkäsalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sankareita ja tarinoita. Kalevalaiset 
henkilöhahmot Johanna Sinisalon romaanissa Sankarit. Määrättäneen ennakko-
tarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti yliassistentti, FT Matti Savolainen (Tampereen 
yliopisto) ja professori Leena Kirstinä. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Erkki Vainikkala.  

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Elomaa, Eskelinen, Vuorio)  
 
  FL Eeva Elomaa on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Oppikirja eläköön! Teoreettisia ja käytännön 
näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 7.4.2009 suostumuksensa mukaisesti professori Annikki 
Koskensalon (Turun yliopisto) ja professori Kaarina Mäkisen (Oulun yliopisto). 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Elomaalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 

 
  FM Markku Eskelinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen digitaalisen kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Travels in Cybertextuality. The Challenge of 
Ergodic Literature and Ludology to Literary Theory. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 10.3.2009 suostumuksensa mukaisesti professori Stuart 
Moulthropin (University of Baltimore, USA) ja apulaisprofessori Francisco J. Ricardon 
(Boston University, USA). Tarkastajien lausunnot on toimitettu FM Eskeliselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 15 ja 16).  

 
  FL Kaija Vuorio on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Lehdistöhistorian tutkimustraditiot Suomessa ja median 
rakennemuutos. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 7.4.2009 suostumuksensa 
mukaisesti professori Kari Hokkasen ja FT Jyrki Pietilän. Tarkastajien lausunnot on 
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toimitettu FL Vuoriolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
17 ja 18).   

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
16. VÄITÖSTILAISUUS (Eskelinen, Laihonen, Matyas, Pimiä, Särkkä) 
 
  FM Markku Eskelinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen digitaalisen kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Travels in Cybertextuality. The Challenge of 
Ergodic Literature and Ludology to Literary Theory. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.5.2009. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
perjantaina 7.8.2009 klo 12 Juomatehtaan auditoriossa (JT 120). Vastaväittäjänä toimii 
professori Stuart Moulthrop (University of Baltimore) ja kustoksena professori Raine 
Koskimaa. 

   
  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. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.5.2009. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi lauantaina 13.6.2009 klo 12 salissa H 306 (Historica). 
Vastaväittäjänä toimii professori Klára Sándor (Szegedin yliopisto) ja kustoksena 
professori Tuomo Lahdelma. 

 
  FM Emese Matyas on anonut väittelylupaa puolustaakseen saksan kielen ja kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sprachlernspiele im gymnasialen DaF-
Unterricht. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.5.2009. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 5.8.2009 klo 12 Paulaharjun salissa 
(Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii professori Karin Kleppin (Ruhr-Universität 
Bochum) ja kustoksena emeritusprofessori Ahti Jäntti.  

 
  FL Tenho Pimiä on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tähtäin idässä. Suomalainen sukukansojen tutkimus toisessa 
maailmansodassa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.5.2009. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 3.10.2009 klo 12 Paulaharjun salissa 
(Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii professori (ma) Pertti Anttonen (Helsingin 
yliopisto) ja kustoksena yliassistentti, dosentti Pirjo Korkiakangas.  

 
  FL Timo Särkkä on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Hobson’s Imperialism. A Study in Late-Victorian Political 
Thought. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.2.2009. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 22.8.2009 klo 12 salissa H 320 
(Historica). Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Peter Cain (Sheffield Hallam 
University) ja kustoksena professori Seppo Zetterberg. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin. 
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17. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Niiranen) 
 

FL Susanna Niirasen yleisen historian väitöskirjan Miroir de mérite. Valeurs sociales, 
rôles et image de la femme dans les textes médiévaux trobairitz hyväksyminen. FL 
Niiranen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 21.3.2009. Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FL Niiraselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
19).    
 
Tilaisuuden kustos, professori Juha Sihvola toteaa lausunnossaan, että tilaisuus alkoi 
respondentin suomenkielisellä lectio precurorialla ja jatkui opponentin ja respondentin 
dialogina. Professori Classen esitti kysymyksensä osin ranskaksi, mutta ajoittain kieli 
muuttui englanniksi. Respondentti vastasi sujuvasti ja asiantuntevasti molemmilla 
kielillä. Keskustelusta välittyi kuva kahden korkeatasoisen asiantuntijan kohtaamisesta. 
Opponentti esitti loppulauseessaan FL Niirasen työn hyväksymistä kiittävin arvosanoin.  
  
Professori Seppo Zetterberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen.  

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
18. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Niiranen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FL (väit.)  Pirjo Susanna Niiranen (yleinen historia) 
     
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
 
Jyväskylässä 27. toukokuuta 2009 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö   Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 


