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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 8.5.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10794) 
 
  Vireille 8.5.2007 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu asetuksella 277/22.5.1964 suomalaisen ja 
vertailevan kansanelämän tutkimuksen professorin virka, joka on sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan. Virka muutettiin asetuksella 722/31.8.1973 etnologian 
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professorin viraksi 1.9.1973 alkaen. Tasavallan presidentti nimitti 28.11.1994 FT Bo 
Lönnqvistin etnologian professorin virkaan 1.1.1995 alkaen. Virka tuli avoimeksi 
professori Lönnqvistin irtisanouduttua virasta 1.1.2005 alkaen. Viran alaa ei ole 
täsmennetty. 
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2007 etnologian professorin viran 
virantäyttöselosteen. Yliopiston rehtori hyväksyi 7.9.2007 päivätyllä kirjeellään 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
Etnologian professorin virkaa hakivat 15.10.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
PhD Pertti Anttonen 
FT Pirjo Korkiakangas 
FT Pia Olsson 
FT Ulla-Maija Peltonen 
FT Jyrki Pöysä 
FT Helena Ruotsala 
FT Helena Saarikoski 
FT Hanna Snellman 
FT Kustaa H.J. Vilkuna 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 23.10.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Kaija Heikkinen (Joensuun yliopisto), Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto) 
ja Marja Tuominen (Lapin yliopisto). 
 
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 7.11.2007 mennessä. Määräaikaan mennessä hakija Olsson jätti 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaista. Hakija Olssonin huomautus oli 
tiedekuntaneuvoston kokouksen 14/20.11.2007 liitteenä nro 1. 
 

Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 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. 
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  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 27.5.2008 klo 12.15 alkaen luentosalissa C 3. 

   
 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 

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

ehdokassijoille asettamat hakijat Anttonen, Korkiakangas, Ruotsala ja 
Snellman. 

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. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10832) 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtorin päätöksellä 1.8.1996 lukien professorin 
virka, jonka ala on soveltava kielentutkimus. Virka on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että 
virka julistettaisiin haettavaksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 2. 
 
ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 

2. Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä 
tehtäväalaan. 

3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan kymmeneen. 
4. Esitettäneen liitteen nro 2 mukainen soveltavan kielentutkimuksen 

professorin viran virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi. 
5. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan virantäyttöselosteen 

hyväksymisen jälkeen välittömästi haettavaksi. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
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5. 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 on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että 
virka julistettaisiin haettavaksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 3. 
 
ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 

2. Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä 
tehtäväalaan. 

3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan kymmeneen. 
4. Esitettäneen liitteen nro 3 mukainen kulttuurienvälisen viestinnän 

professorin viran virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi. 
5. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan virantäyttöselosteen 

hyväksymisen jälkeen välittömästi haettavaksi. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
 
 
6. YHTEISÖVIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10845) 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

Yhteisöviestinnän professorin virka on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
viestintätieteiden laitokseen. Viestintätieteiden laitoksen laitosneuvosto on esittänyt 
humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi. 
 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston hallituksen 
periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 4. 
 
ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys. 

2. Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä 
tehtäväalaan. 

3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan kymmeneen. 
4. Esitettäneen liitteen nro 4 mukainen yhteisöviestinnän professorin viran 

virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi. 
5. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan virantäyttöselosteen 

hyväksymisen jälkeen välittömästi haettavaksi. 
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  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5. Esityksen mukainen. 
 
 
7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  (etnologian professorin virka) 
 
  Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 

että FT Pirjo Korkiakangas nimitettäisiin professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on etnologia (vakanssinro 10794), 1.8.2008 alkaen siihen saakka, kunnes virka 
vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
 
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto FT 
Korkiakankaan ansioista ovat liitteenä nro 5. 
 
Yliopiston hallitus on nimittänyt FT Pirjo Korkiakankaan kyseiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.2006–31.7.2008. Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ja asiantuntijalausunnot ovat 
olleet esittelylistan 12/1.11.2005 liitteenä nro 4 ja ovat nähtävänä tiedekunnan 
kansliassa. 
 
ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
  että FT Maarit Valo nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 

ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen teoria. 

  että FT Maarit Valolle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta professorin virasta, 
jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10124), vastaavaksi ajaksi. 

 
  ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 

 2. Kirjattiin tiedoksi, että dekaani Maarit Valo ei osallistunut asian 
käsittelyyn. 

 
 
9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää,  

että FT Mark Kaunistolle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta lehtorin virasta, jonka 
ala on englannin kieli (vakanssinro 10626), ajaksi 1.6.–31.12.2008. Virkavapauden 
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perusteena on Suomen Akatemian tutkijatohtorin tutkimusrahoitus/Morfologinen ja 
leksikaalinen kilpailu englannin kielessä. 
 
ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että FM Heidi Koskela nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on englannin 
kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
että FM Timo Törmäkangas nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.9.2008–28.2.2009. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen vaihtelun, 
kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
 
ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 

 
11. FT MARKKU HOKKASEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 13.5.2008 
 

FT Markku Hokkanen on jättänyt 17.4.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin yleisen historian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan. 
 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

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

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

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
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 
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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.  

  
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena. 
     

 ESITYS:  1. Todettaneen, että yleisen historian dosentuuri on opetuksen ja 
tutkimuksen kannalta tarpeellinen. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professorit Holger Weiss (Åbo Akademi) ja 
Anne Digby (Oxford Brookes University) antamaan lausuntonsa FT 
Markku Hokkasen tieteellisestä pätevyydestä.  

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
12. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Mahlamäki-Kaistinen) 
 
  FL Riikka Mahlamäki-Kaistinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Mätänevän velhon taidejulistus. 
Intertekstuaalisuus Apollinairen teoksessa L’Enchanteur pourissant. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kai Mikkonen (Helsingin 
yliopisto) ja dosentti Päivi Kosonen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Tarmo Kunnas. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  (Heikkinen, Kärnä) 
 
  Dosentti, FT Antti-Ville Kärjä (Turun yliopisto) ja dosentti, FT Tarja Rautiainen-

Keskustalo (Tampereen yliopisto) esittävät, että FM Olli-Pekka Heikkisen 
nykykulttuurin tutkimuksen lisensiaatintutkimus Teksti–teos–onteksti. Teoreettisia 
lähtökohtia äänitteen tekstuaaliselle tutkimukselle populaarimusiikissa hyväksyttäisiin. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut dosentti Yrjö Heinonen. Tarkastajien lausunnot 
on lähetetty FM Heikkiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 6 ja 7). 

 
  Professori Erkki Vainikkala esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella erinomainen. 
 
  Pöydälle 29.4.2008 
  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 jaettu kokouksen 29.4.2008 liitteenä. Tutkimus on nähtävänä 
tiedekunnan kansliassa. 
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  Professori Leena Kirstinä esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä. 

 
          PÄÄTÖS: FM Olli-Pekka Heikkisen lisensiaatintutkimus hyväksyttiin arvolauseella 

erinomainen.   
  FM Juha Kärnän lisensiaatintutkimuksen arvolauseesta ei päästy 

yksimielisyyteen. Suoritetussa äänestyksessä arvolause hyvä sai 3 ääntä ja 
arvolause hyväksytty 9 ääntä.  

  FM Kärnän lisensiaatintutkimus hyväksyttiin arvolauseella hyväksytty. 
    
  
14. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Heikkinen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Olli-Pekka Heikkinen 
  pääaine: nykykulttuurin tutkimus 
   erinomainen 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Kiss, Pécsi, Ranta-Meyer)  
 
  MA Miklós Kiss on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Between Narrative and Cognitive Approaches. Film Theory of 
Non-Linearity Applied to Hungarian Movies. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajaksi 
5.2.2008 suostumuksensa mukaisesti professori Paul Majkutin (San Diego State 
University, Yhdysvallat) ja apulaisprofessori Àgnes Pethön (Kolozsvárin yliopisto, 
Romania). Tarkastajien lausunnot on lähetetty MA Kissille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
  FL Rita Pécsi on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével: Egy zenei nevelési 
koncepció bemutatása (Förderung der emotionalen Intelligenz durch Musik. Eine 
Erziehungsmethode durch Musik). Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 11.3.2008 
suostumuksensa mukaisesti professori Mihály Ittzésin (Liszt Academy of Music, Kodály 
Institute, Unkari) ja professori Csilla Gáborin (Kolozsvárin yliopisto, Romania). 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Pécsille (liitteet nro 10 ja 11).  

 
  FL Tuire Ranta-Meyer on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Nulla dies sine linea. Avauksia Erkki Melartinin 
vaikutteisiin, verkostoihin ja vastaanottoon henkilö- ja reseptiohistoriallisena 
tutkimuksena. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 8.4.2008 suostumuksensa 
mukaisesti professori Marjut Laitisen (Sibelius-Akatemia) ja emeritusprofessori Reijo 
Pajamon (Sibelius-Akatemia). Emeritusprofessori Pajamon lausunto on lähetetty FL 
Ranta-Meyerille (liite nro 12) ja professori Laitisen lausunto jaettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa (liite nro 13). 

   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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16. VÄITÖSTILAISUUS (Kiss, Ranta-Meyer) 
 
  MA Miklós Kiss on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Between Narrative and Cognitive Approaches. Film Theory of 
Non-Linearity Applied to Hungarian Movies. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.5.2008. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 
17.5.2008 klo 16 salissa H 320 (Historica). Vastaväittäjänä toimii professori Paul 
Majkut (San Diego State University, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Tuomo 
Lahdelma. 

 
  FL Tuire Ranta-Meyer on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Nulla dies sine linea. Avauksia Erkki Melartinin 
vaikutteisiin, verkostoihin ja vastaanottoon henkilö- ja reseptiohistoriallisena 
tutkimuksena. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.5.2008. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 24.5.2008 klo 11 salissa M 103 (Musica). 
Vastaväittäjänä toimii professori Marjut Laitinen (Sibelius-Akatemia) ja kustokseksi 
professori Matti Vainio. 

 
 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
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