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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 22.4.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin.  
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. HUNGAROLOGIAN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13502) 
 
  Vireille 28.8.2007 
 

Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 alkaen professorin 
viran, jonka ala on hungarologia. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. 
Tiedekuntaneuvosto esitti yksimielisesti 13.5.2003 yliopiston rehtorille, että virkaan 
nimitettäisiin kutsusta FT Tuomo Lahdelma 1.8.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi. 
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Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 11.6.2003 FT Lahdelman hungarologian 
professorin virkaan tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 
22.8.2007 tiedekunnalle, että hungarologian professorin virka täytettäisiin määräajaksi 
kutsumismenettelyä käyttäen. Määräaikaisuuden perusteena oli hungarologian 
kehittämishanke. 
 
Tiedekuntaneuvosto esitti kokouksessaan 28.8.2007 hungarologian professorin viran 
virantäyttöselosteen yliopiston rehtorin hyväksyttäväksi. Virantäyttöseloste oli esittely-
listan liitteenä nro 5. Tiedekunta esitti, että virka täytettäisiin 1.1.2008–31.12.2012 
väliseksi määräajaksi kutsumismenettelyä käyttäen ja että virkaan kutsuttaisiin FT 
Tuomo Lahdelma, joka oli 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. 
  
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. 
 
Asetuksen 19 §:n mukaisesti asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen 
päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. 
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Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 2 momentin mukaan virkaan voidaan nimittää 
määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos viran luonteeseen tai viraston toimintaan 
liittyvä perusteltu syy sitä vaatii.   
 

Yliopiston rehtori on 23.11.2007 tekemässään päätöksessä katsonut kutsumismenettelyn 
edellytysten täyttyvän asiassa, koska virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut henkilö. 
Rehtori ei ole hyväksynyt tiedekuntaneuvoston esityksen määräaikaisuuden perusteluja. 

 
Tiedekunta esittää, että hungarologian professorin virka täytettäisiin pysyvästi 
kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2009 alkaen virkaa haettavaksi julistamatta ja että 
virkaan kutsuttaisiin FT Tuomo Lahdelma. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 1. 

 
FT Lahdelman nimikirjanote, curriculum vitae ja julkaisuluettelo olivat tiedekunta-
neuvoston kokouksen 10/28.8.2007 liitteenä nro 6. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen, että virantäyttölain 10 §:n mukainen kutsumisen edellytys 

toteutuu, kun virkaan on tarkoitus nimittää erittäin ansioitunut henkilö. 
   2. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että hungarologian professorin 

virkaan kutsutaan FT Tuomo Lahdelma. 
 3.  Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.  

  4. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. 

  5.  Esitettäneen liitteen nro 1 mukainen hungarologian professorin viran 
virantäyttöseloste yliopiston rehtorin hyväksyttäväksi. 

  6. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Danilo Gheno (Padovan 
yliopisto) ja professori György Tverdota (Budapestin yliopisto) 
antamaan lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja 
ansioista virkaan.  

 
 PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
  4. Esityksen mukainen. 
  5. Esityksen mukainen. 
  6. Esityksen mukainen. 
 
 
4. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  
  että MA Susannah Davis nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 

ala on englannin kieli (tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, vakanssinro 10658), 
ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 

 
  Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio ja yhteenveto hakijan ansioista ovat 

liitteenä nro 2.  
 
  ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
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  PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  
 
 
5. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että FT Mika Lähteenmäki nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2008–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen FiDiPro-
hanke. 
 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 3. 
 
ESITYS:  Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
6. HUNGAROLOGIAN OPETUSSUUNNITELMA  
 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää hyväksyttäväksi hungarologian uusitun 
opetussuunnitelman (liite nro 4), joka sisältää syventävät opinnot sekä täydentävinä 
opintoina 20 opintopistettä unkarin kieltä ja kulttuuria, jotka voi sisällyttää myös 
muuhun kuin hungarologian maisterin tutkintoon. Perus- ja aineopinnoista on siis 
luovuttu. 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelma liitteen mukaisesti. Ne opiskelijat, joilla 

mahdollisesti on perus- tai aineopinnot kesken, voivat suorittaa ne loppuun 
edellisen opetussuunnitelman mukaan 31.12.2008 mennessä. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  

 
 
7.  KULTTUURIPOLITIIKAN MAISTERIOHJELMA 
 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hyväksyttyä kulttuuripolitiikan maisteriohjelman 
opetussuunnitelman on taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos määritellyt ne 
syventävien opintojen kurssit, jotka eri pääaineissa kuuluvat ohjelman mukaiseen 
maisterin tutkintoon (liite nro 5). Musiikkitieteen osalta esitys tehdään myöhemmin. 
 
ESITYS:   Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 

 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  

 
 
8. FUNIMA-HAKUJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN 
 

FUNIMA (Finnish Universities’ International Marketing and Admissions) on 16 
yliopiston yhteinen hanke, joka tarjoaa sähköisen hakujärjestelmän ja keskitetyn 
hakemusten esikäsittelyn sekä tukee kansainvälistä markkinointia. Helsingin yliopisto on 
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testannut järjestelmän prototyyppiä ja lukuvuonna 2007-2008 pilotoinnissa ovat olleet 
myös Oulun ja Vaasan yliopistot sekä Turun kauppakorkeakoulu. Vuoden 2009 hausta 
alkaen pilotointia tarjotaan myös Jyväskylän ja Lapin yliopistoille sekä mahdollisesti 
Tampereen ja/tai Turun yliopistoille.  
 
Funima-järjestelmän etuina on yhteinen hakulomake, tehostettu markkinointi ja 
hakijoiden kelpoisuuden keskitetty tarkistus, jotka huomattavasti säästävät yliopistojen 
työtä. Jyväskylän yliopistossa se soveltuu etenkin englanninkielisten maisteriohjelmien 
hakujärjestelmäksi. On kuitenkin tärkeää, että ohjelmien toivomat tiedot hakijoista 
saadaan kerättyä myös yhteishakujärjestelmässä, esimerkiksi kulttuurienvälisen 
viestinnän pyytämä gradututkimussuunnitelma. 
  
ESITYS:  Päätettäneen, että tiedekunnan kolme englanninkielistä maisteriohjelmaa 

(ICC, MMT ja DC) osallistuvat pilotointiin edellyttäen, että ohjelmien 
tarvitsemat tiedot hakijoista saadaan hakujärjestelmän kautta. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen. 

 
 

9. VÄITÖSTILAISUUS (Ruusunen) 
 
  FL Aimo Ruusunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Todella uskottua. Kansandemokraattinen Neuvostoliitto-
journalismi rajapinnan tulkkina vuosina 1964–1973. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2008. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
28.6.2008 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii 
tutkimusjohtaja, YTT Pentti Raittila (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori 
Raimo Salokangas. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
10. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Belik, Pietilä) 
 
  FL Zhanna Belik on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Ikonopisnoe nasledie masterskoj Peshehonovyh 
(Peshehonovien ateljeen ikonimaalausperintö). Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti FT Kari Kotkavaara (Åbo Akademi) ja Doc. Sci Irina 
Buseva-Davydova (Research Institute of Theory and History of Fine Arts, the Russian 
Academy of Arts, Moskova). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Heikki 
Hanka. 

 
  YTL Jyrki Pietilä on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Suomalaisen sanomalehtijournalismin muotokielen kehitys 
juttutyyppien tarkastelun valossa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti päätoimittaja, FT Pekka Mervola ja dosentti, FT Pirkko Leino-Kaukiainen 
(Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raimo 
Salokangas. 
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  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
11. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  (Kärnä, Mikkonen) 
 
  Dosentti, FT Pentti Paavolainen (Teatterikorkeakoulu) ja dosentti Jukka Ammondt 

esittävät, että FM Juha Kärnän kirjallisuuden lisensiaatintutkimus Dramaturgia ja 
yhteiskunnallisuus Reko Lundánin näytelmissä Aina joku eksyy ja Teillä ei ollut nimiä 
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Leena Kirstinä. 
Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Kärnälle (liite nro 6). 

 
  Professori Leena Kirstinä esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
 
  Professori Anneli Kauppinen ja FT, yliassistentti Anne Mäntynen esittävät, että FM Inka 

Mikkosen suomen kielen lisensiaatintutkimus Lukiolaisten yleisönosastotekstien rakenne 
ja argumentointi hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Minna-Riitta Luukka. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Mikkoselle (liite nro 7). 

 
  Professori Aila Mielikäinen esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella erinomainen. 
 
  PÄÄTÖS: FM Juha Kärnän kirjallisuuden lisensiaatintutkimus jätettiin pöydälle ja 
   FM Inka Mikkosen suomen kielen lisensiaatintutkimus hyväksyttiin. 
  
 
12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Mikkonen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Inka Maria Mikkonen 
  pääaine: suomen kieli 
   erinomainen 
   
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Coelho, Kangasniemi, Weckström)  
 
  TaM Jacques Coelho on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Vision of the Cyclops: From Painting to 
Video. Ways of Seeing in the 20th Century and Through the Eyes of Man Ray. 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajaksi 5.2.2008 suostumuksensa mukaisesti 
professori, FT Tom Sandqvistin (Lids skola, Nyköping) ja dosentti Jarmo Valkolan. 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty TaM Coelholle (liitteet 8 ja 9). 
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  YTM Jukka Kangasniemi on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yksinäisyyden avainkomponentit 
Yleisradion tekstitelevision Nuorten palstan kirjoituksissa. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 12.6.2007 suostumuksensa mukaisesti VTT, dosentti Tommi 
Hoikkalan ja FT, dosentti Sirkku Kotilaisen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Kangasniemelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet 10 ja 11). 

 
  FL Lotta Weckström on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Representations of Finnishness in Sweden. 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 20.11.2007 suostumuksensa mukaisesti 
professori Jan Blommaertin ja professori Adrian Blackledgen (Birminghamin yliopisto, 
Iso-Britannia). Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Weckströmille (liitteet nro 12 ja 
13). 

   
  PÄÄTÖS: TaM Jacques Coelhon väittelylupa jätettiin pöydälle. 

YTM Jukka Kangasniemelle ja FL Lotta Weckströmille myönnettiin 
väittelylupa.  

    
 
14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Bartis, Oettl, Oravala, Vares) 
 
  FL Imre Bartisin  hungarologian väitöskirjan Az igazság ismérve az, hogy igaz. Etika és 

nemzeti identitás Sütı András ”Anyám könnyő álmot ígér″ címő mővében és annak 
recepciójában (Totuuden tunnistaa siitä, että se on totta. Etiikka ja kansallinen 
identiteetti András Sütın Anyám könnyő álmot ígér -nimisessä teoksessa ja sen 
vastaanotossa) hyväksyminen. FL Bartis puolusti julkisesti väitöskirjaansa 5.4.2008. 
Vastaväittäjänä toimi professori István Dobos (Wienin yliopisto, Itävalta). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Bartisille (liite nro 14). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että tilaisuus 

sujui perinteisellä tavalla. Vastaväittäjän ja väittelijän välille kehkeytyi kiintoisa dialogi, 
joka valaisi sekä työhön liittyviä metodisia kysymyksiä että Sütön tulkitsemisen 
ongelmia. Respondentti puolusti työtään asiantuntevasti.  

 
  Professori Tuomo Lahdelma esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
FM Barbara Oettlin taidehistorian väitöskirjan Weiß in der Kunst des 20. Jahrhunderts. 
Studien zur Kulturgeschichte einer Farbe hyväksyminen. FM Oettl puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 27.3.2008. Vastaväittäjänä toimi professori Matthias Bleyl 
(Kunsthochschule Berlin-Weißensee, Saksa). Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM 
Oettlille (liite nro 15). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Annika Waenerberg toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus sujui kansainväliseen tapaan keskustellen joistakin kysymyksistä, jotka 
valottivat aihetta eri suunnista, mm. käsiteanalyysin ja kuva-analyysin kannalta. 
 
Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen. 
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  FL Juha Oravalan taidekasvatuksen väitöskirjan Kohti elokuvallista ajattelua. 
Virtuaalisen todellisen ontologia Gilles Deleuzen ja Jean-Luc Godardin 
elokuvakäsityksissä hyväksyminen. FL Oravala puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
29.3.2008. Vastaväittäjänä toimi professori Jukka Sihvonen (Turun yliopisto).  
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Oravalalle (liite nro 16). 

  
Tilaisuuden kustos, professori Pauline von Bonsdorff toteaa lausunnossaan, että 
perinteisiä akateemisia muotoja noudattavan keskustelun vastaväittäjä oli jäsentänyt 
kolmen teeman avulla: työn rakenne, käsitteet ja kontekstit. Keskustelu muodostui 
aidoksi tieteelliseksi dialogiksi. Vastaväittäjä vastasi rehellisesti vastaväittäjän teräviin ja 
työn perusteisiin pureutuviin kysymyksiin, puolusti näkemyksiään mutta myönsi myös 
työn heikkouksia. 
 
Professori Pauline von Bonsdorff esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä. 
 
FL Mari Vareksen yleisen historian väitöskirjan The Question of Western 
Hungary/Burgenland, 1918–1923. A Territorial Question in the Context of National and 
International Policy hyväksyminen. FL Vares puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
15.3.2008. Vastaväittäjänä toimi emeritusprofessori Kalervo Hovi (Turun yliopisto). 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Varekselle (liite nro 17). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Seppo Zetterberg toteaa lausunnossaan, että respondentin 
ja opponentin vuoropuhelu sujui asiallisessa ja älyllisessä hengessä vakiintuneita 
akateemisia traditioita noudattaen ja keskeisiin periaatekysymyksiin pitäytyen. 
 
Professori Seppo Zetterberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Bartis, Oettl, Oravala, Vares) 
 
  FL (väit.) Imre Bartis, FM (väit.) Barbara Oettl, FL (väit.) Juha Markus Oravala ja FL 

(väit.) Mari Johanna Vares ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin 
tutkinto. 

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
Jyväskylässä 30. huhtikuuta 2008 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja   Maarit Valo 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä  

 


