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Dekaani Petri Karonen, pj.   1 - 20 1 - 20 
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Lehtori Erja Kosonen    1 - 20 1 - 20 
Lehtori Leena Mikkola   1 - 20 1 - 20 
Amanuenssi Tuulikki Tuomainen  1 - 20 1 - 20 
Erikoistutkija Sabine Ylönen    1 - 4, 6 - 20 1 - 4, 6 - 20 
Opiskelija Päivi Hulkkonen   1 - 20 1 - 15, 18 
Opiskelija Teemu Häkkinen   1 - 20 1 - 15, 18 
Opiskelija Tuure Puurunen   1 - 20 1 - 15, 18 
Opiskelija Oskari Rantala    1 - 20 1 - 15, 18 
Opiskelija Ville Salonen   1 - 20 1 - 15, 18 
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–12) 
   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 13–20)    
Pöytäkirjanpitäjät:  amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–12) 
    osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, puh. 1200 (asiat 13–20)  
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 25.9.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.  
 
 
3. SUOMEN HISTORIAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10801) 
 
  Vireille 16.1.2007 
 

Suomen historian professorin virka A28 on perustettu kasvatusopilliseen korkeakouluun 
asetuksella 66/14.2.1958. Tasavallan presidentti nimitti 18.6.1993 FT Toivo Nygårdin 
Suomen historian professorin virkaan 1.9.1993 alkaen. Professori Nygård on 
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irtisanoutunut virasta 1.8.2007 lähtien. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan 
historian ja etnologian laitokselle. Viran alaa ei ole täsmennetty. Historian ja etnologian 
laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että Suomen historian professorin virka 
julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 6.2.2007 
Suomen historian professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 21.2.2007 
tekemällään päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen 
mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 

 
  Suomen historian professorin virkaa hakivat 4.4.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
  FT Petri Juuti 
  FT Mika Kallioinen 
  FT Marko Lamberg 
  FT Pirjo Markkola 
  PhD Timo Myllyntaus 
  FT Marko Nenonen 
  FT Jari Ojala 
  FT Anne Ollila 
  FT Ali Pylkkänen 
  VTT Vesa Vares 
  FT Kustaa H.J. Vilkuna 
   

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 17.4.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi), Pertti Haapala (Tampereen yliopisto) ja 
Laura Kolbe (Helsingin yliopisto) sekä varalle professori Jouko Vahtola (Oulun 
yliopisto). 

 
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 9.5.2007 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 

   
Asiantuntijoiden toimittama yhteislausunto jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 10/26.8.2008 liitteenä nro 3. 

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

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 26.8.2008, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 30.9.2008 klo 12.15 
alkaen luentosalissa H 320, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Kallioinen, Markkola, Nenonen, Ojala ja Vilkuna. 
 
FT Nenonen on 2.9.2008 päivätyllä kirjeellään peruuttanut hakemuksensa virkaan. 
 
Dekaani on hyväksynyt 11.9.2008 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteiden 
aiheet: 
 
FT Mika Kallioinen Suomen väestökehityksen pitkä linja  
FT Pirjo Markkola Mentaliteettihistorian erityiskysymyksiä? uskonto ja suku-

puoli Pohjoismaissa 
FT Jari Ojala Suomi ja globalisaatio – viimeiset tuhat vuotta 
FT Kustaa H.J. Vilkuna Elämänportaat 
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ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Kallioinen, Markkola, Ojala ja 
Vilkuna opetusnäytteet.  

 
  PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti: 
 
   FT Mika Kallioinen hyvä  
   FT Pirjo Markkola erinomainen 
   FT Jari Ojala  erinomainen 
   FT Kustaa H.J. Vilkuna hyvä. 
 
 
4. 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. 
Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 11.6.2003 FT Lahdelman hungarologian 
professorin virkaan tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
 
Humanistinen tiedekunta esitti 29.4.2008 yliopiston rehtorille, että hungarologian 
professorin virka täytettäisiin pysyvästi kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2009 alkaen 
virkaa haettavaksi julistamatta ja että virkaan kutsuttaisiin FT Tuomo Lahdelma. Hän on 
antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen.  
 
Yliopiston rehtori hyväksyi 23.5.2008 tekemällään päätöksellä virantäyttöselosteen ja 
antoi luvan viran täyttämiseen kutsumismenettelyä käyttäen. 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 29.4.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Danilo Gheno (Padovan yliopisto) ja György Tverdota (Budapestin yliopisto) 
antamaan lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan.  
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 10/26.8.2008 liitteenä nro 4. 
 

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.  
 

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 26.8.2008 viran opetusnäytetilaisuuteen 
liittyvät asiat ja dekaani hyväksyi 3.9.2008 tekemällään päätöksellä hakija Lahdelman 
opetusnäytteen aiheen Hungarologian käsite. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 9.9.2008 hakija Lahdelman opetusnäytteen 
ja arvosteli sen arvolauseella hyväksytty. 
 

Virantäyttölain 11 §:n ja virantäyttöasetuksen 21 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta 
toimittaa viivytyksettä esityksen nimittää professorin virkaan kutsusta yliopiston rehtorille 
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tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Päätös on lisäksi asetettava nähtäväksi yliopiston 
ilmoitustaululle. 

 
Virantäyttölain 13 §:n mukaan päätökseen, joka koskee professorin viran täyttämistä, ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto koskee myös yliopiston rehtorin 
virantäyttölain ja -asetuksen perusteella tekemiä päätöksiä (virantäyttöseloste). 
 

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio sekä yhteenveto hakijan 
ansioista ovat liitteenä nro 1. 
 
Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

  ESITYS: 1. Asiantuntijalausuntojen ja asiakirjoista ilmenevien muiden ansioiden 
perusteella todettaneen FT Tuomo Lahdelma kiistatta kelpoiseksi 
hungarologian professorin virkaan. 

   2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Tuomo Lahdelma 
nimitetään kutsusta professorin virkaan, jonka ala on hungarologia 
(vakanssinro 13502), 1.1.2009 alkaen.     

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
  
5. 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 esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka 
julistettaisiin haettavaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 13.5.2008 viran 
täyttämistä varten laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 23.6.2008 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen 
määräajan kuluessa: 
 
FT Riikka Alanen 
FL Ari Huhta 
FT Sari Pöyhönen 
FT Sabine Ylönen 
 

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. 
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Virantäyttöasetuksen (1581/1991) 12 §:n mukaan ehdollepanoviranomainen valitsee 
asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, 
viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista 
seikoista. 
  
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. 
   
14 §:n mukaan asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja 
muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 

 
ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

   2.  Valittaneen asiantuntijoiksi: 1. professori Tim McNamara (Melbournen 
yliopisto) sekä varalle professorit Constant Leung (King’s College 
London) ja Elana Shohamy (School of Education, Tel-Aviv), 2. 
professori Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) sekä 
varalle professorit Seppo Tella (Helsingin yliopisto) ja Jan-Ola Östman 
(Helsingin yliopisto) ja 3. professori Barbara Seidlhofer (Wienin 
yliopisto) sekä varalle apulaisprofessorit Julie A. Belz (Indiana 
University-Purdue University Indianapolis) ja Ulrike Jessner 
(Innsbruckin yliopisto). 

   3. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 22.10.2008 mennessä. 

   
  PÄÄTÖS: 1.  Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Kirjattiin tiedoksi, että FT Sabine Ylönen ei osallistunut asian 

käsittelyyn.   
 
 
6. 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. 
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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 

  
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 (1581/1991) 12 §:n mukaan ehdollepanoviranomainen valitsee 
asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, 
viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista 
seikoista. 
  
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. 
   
14 §:n mukaan asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja 
muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Keskusteltaneen asiantuntijoiden valinnasta. 
    
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Keskusteltiin. 
 
 
7. 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. 
 
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. 
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Yhteisöviestinnän professorin virkaa hakivat 22.9.2008 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
D. Soc.Sc. Pekka Aula 
FT Pertti Hurme  
FT Vilma Luoma-aho 
PhD Kaja Tampere 
FT Chiara Valentini 

 
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 (1581/1991) 12 §:n mukaan ehdollepanoviranomainen valitsee 
asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, 
viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista 
seikoista.  
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. 
   
14 §:n mukaan asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja 
muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 

 
  ESITYS: 1.  Todettaneen viran hakijat. 

2. Keskusteltaneen asiantuntijoiden valinnasta. 
 

  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Keskusteltiin. 
 
 
8.  FT ANITA SEPÄN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 8.4.2008 
 

FT Anita Seppä on jättänyt 12.3.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet nimitettäisiin 
taidekasvatuksen 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. 
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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 8.4.2008 taidekasvatuksen dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professorit 
Helena Sederholm (Taideteollinen korkeakoulu) ja Erkki Sevänen (Joensuun yliopisto) 
antamaan lausuntonsa FT Anita Sepän tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. Molemmat asiantuntijat 
katsovat FT Anita Sepän tieteellisesti päteväksi taidekasvatuksen dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi keskiviikkona 15.10.2008 klo 
12.15 alkaen auditoriossa JT120 (Juomatehdas). FT Seppä esittää opetusnäytteensä 
aiheeksi Visuaalinen kulttuuri ja taidekasvatuksen haasteet. 
     

 ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Pauline 

von Bonsdorff (pj.), professori Heikki Hanka, lehtori Sirkka-Liisa 
Usvamaa-Routila, jatko-opiskelija Milla-Maarit Kaitajärvi ja 
amanuenssi Tellervo Helin (siht.).  

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Luukka, Koskimaa, 

Salokangas, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Stark, Nikula ja Karonen 
katsoivat FT Sepän tieteellisesti päteväksi. 

  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 

 
 
9. FT MIKHAIL MIKHAILOVIN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 27.5.2008 
 
  FT Mikhail Mikhailov on jättänyt 12.5.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

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

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

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

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä suomen kielen taito on 
henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja 
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla.  
 
Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, 
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen 
estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa 
toisin säädetä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 27.5.2008 venäjän kielen ja kulttuurin, 
erityisesti korpuslingvistiikan dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professorit Lars Borin (Göteborgin yliopisto) ja 
Inkeri Vehmas-Lehto (Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Mikhail 
Mikhailovin tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 3. Molemmat asiantuntijat 
katsovat FT Mikhail Mikhailovin tieteellisesti päteväksi venäjän kielen ja kulttuurin, 
erityisesti korpuslingvistiikan dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi perjantaina 7.11.2008 klo 12 
salissa P111 (Philologica). FT Mikhail Mikhailov esittää opetusnäytteensä aiheeksi 
Tekstikorpukset ja kielen monitorointi. 
     

 ESITYS:  1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Marjatta 

Vanhala-Aniszewski (pj.), professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä, professori 
Matti Rahkonen, lehtori Jean-Michel Kalmbach, lehtori Riikka 
Ullakonoja (siht.) ja opiskelija Virve Leskinen.   

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Luukka, Koskimaa, 

Salokangas, Piirainen-Marsh, Erkkilä, Stark, Nikula ja Karonen 
katsoivat FT Mikhailovin tieteellisesti päteväksi. 

   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
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10. TIEDEKUNNAN LAUSUNTO UUDEKSI YLIOPISTOLAIKSI  
 
  Opetusministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta uudeksi yliopistolaiksi 15.10. 

mennessä. Laki viimeistellään lausuntokierroksen jälkeen syksyllä 2008. Lakiesitys on 
tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2009. Tavoitteena on, että uusi yliopistolaki 
tulisi voimaan 1.8.2009. Uudet yliopistot aloittaisivat toimintansa itsenäisinä 
oikeushenkilöinä 1.1.2010. 

 
  Opetusministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi yliopistolaiksi on lähetetty 

sidosryhmille lausuntoja varten. 
 
  Humanistisen tiedekunnan lausunto luonnoksesta uudeksi yliopistolaiksi on liitteenä nro 

4. 
 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen tiedekunnan lausunto. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 
 
 
11. EETTISEN TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN  
 
  Humanistinen tiedekunta esittää ehdokkaina Jyväskylän yliopiston eettiseen 

toimikuntaan 1.1.2009 alkavaksi ja 31.12.2010 päättyväksi 2-vuotiskaudeksi seuraavia 
henkilöitä: 

 
  varsinaiseksi jäseneksi amanuenssi Elina Salminen (historian ja etnologian laitos) 
  varajäseneksi lehtori Tapani Huovila (viestintätieteiden laitos). 
 
  Amanuenssi Salminen ja lehtori Huovila ovat suostuneet tehtävään. 
 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
12. TASA-ARVOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN   
 
  Humanistinen tiedekunta esittää ehdokkaina Jyväskylän yliopiston tasa-

arvotoimikuntaan 1.1.2009 alkavaksi ja 31.12.2010 päättyväksi 2-vuotiskaudeksi 
seuraavia henkilöitä: 

 
  varsinaiseksi jäseneksi amanuenssi Tellervo Keto (tiedekunnan palvelukeskus)   
  varajäseneksi osastosihteeri Tuula Fareed (taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos). 
 
  Amanuenssi Keto ja osastosihteeri Fareed ovat suostuneet tehtävään. 
 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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13. KAKSOISGRADUN OHJEET  
 

Kaksoisgradulla tarkoitetaan opiskelijan laatimaa pro gradua, joka hyväksytään kahden 
pääaineen eli kahden maisterin tutkinnon pro graduksi (40 + 40 op). Yhteisgradu 
tarkoittaa kahden opiskelijan yhteistä gradua. Lisäksi opiskelija voi saada pääaineensa 
pro gradun hyväksytyksi toisen aineen sivututkielmaksi (yhteinen pää- ja sivuaineen 
tutkielma, 40 + 20 op).  
 
Kaksoisgraduista ei tiedekunnalla ole ollut omaa ohjetta, vaikka niitä on jonkin verran 
suoritettu humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteellisen sekä yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan kesken.  
 
ESITYS:  Pro gradu -tutkielma voidaan humanistisessa tiedekunnassa hyväksyä 

kahden eri pääaineen tutkielmana seuraavin edellytyksin: 
- pääaineet kuuluvat eri aineryhmiin tiedekunnan kahden 
maisterintutkinnon suorittamista koskevan päätöksen (11.3.2008) 
mukaisesti 
- asiasta on neuvoteltu työn aloittamisen yhteydessä kummankin 
oppiaineen pääedustajan tai hänen valtuuttamansa henkilön kanssa 
- tutkielma on sisällöltään laajempi kuin yhden aineen gradu siten, että 
kahdessa tutkinnossa edellytetty tutkielman opintopistemäärä täyttyy 
- tutkielma osoittaa laatijansa hallitsevan kummankin tieteenalan 
tieteelliset menetelmät ja että tutkielmaa varten kerätty aineisto edustaa 
riittävässä määrin kumpaakin tieteenalaa 
- tutkielma jätetään tarkastettavaksi samaan aikaan molemmissa 
oppiaineissa. 

 
Kahteen pääaineeseen laaditun tutkielman ja kypsyysnäytteen tarkastaa 
kummankin tieteenalan edustaja. Tarkastajat voivat antaa yhteisen 
lausunnon mutta arvolause-ehdotukset voivat olla eri pääaineissa erilaiset. 
Tutkielmaan merkitään, että kyseessä on kahden oppiaineen/tieteenalan 
yhteinen pro gradu -tutkielma.  

 
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin.  

 
 

14. INTERCULTURAL COMMUNICATION -OHJELMAN KIELIVAAT IMUKSET 
 

Tiedekuntaneuvosto päätti 17.4.2007, että Intercultural Communication -maisteri-
ohjelman kielivaatimuksiin kuuluu vieraan kielen kurssi englantia äidinkielenään 
puhuville, suomen kielen taitotaso 2:n ja maturiteetin lisäksi. Muille ohjelman 
ulkomaalaisille opiskelijoille ei suomen kielen taidon ja maturiteetin lisäksi kuulu muita 
kieliopintoja. Niitä ei sisältynyt myöskään tiedekuntaneuvoston 24.5.2005 tekemään 
ensimmäiseen päätökseen englanninkielisten ohjelmien kieliopinnoista uusissa 
tutkinnoissa.  
 
Viestintätieteiden laitos esittää, että englannin natiivipuhujien toisen vieraan kielen 
vaatimus poistetaan. 
 
ESITYS: Hyväksyttäneen. 
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PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
15. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Aro, Bene) 
 
  FM Mari Aro on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Children’s beliefs about language learning: the 
emerging voice of the language learner. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Ana Maria Ferreira Barcelos (Universidade 
Federal de Viçosa, Brasilia) ja kielikeskuksen johtaja, FT Raija Elsinen (Joensuun 
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut lehtori, FT Riikka Alanen. 

 
  M.A. Adrián Bene on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Egyén és közösség: Jean-Paul Sartre Critique de la raison 
dialectique cimő mőve magyar recepció tükrében (Yksilö ja yhteisö: Jean-Paul Sartren 
Critique de la raison dialectique -teos sen unkarilaisen vastaanoton valossa). 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Gergely 
Angyalosi (Debrecenin yliopisto, Unkari) ja professori Péter Egyed (Kolozsvárin 
yliopisto, Unkari). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
   
16. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Putus) 
 
  PhD, dosentti Elise Kärkkäinen (Oulun yliopisto) ja professori Tarja Nikula esittävät, 

että FM Marja Putuksen englannin kielen lisensiaatintutkimus Creating opportunities 
for interaction in the English classroom through drama hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Arja Piirainen-Marsh. Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FM Putukselle (liitteet nro 5 ja 6). 

 
  Professori Arja Piirainen-Marsh esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
  
   
17. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Catani, Gajdó, Pietilä) 
 

FM Johanna Catani on anonut väittelylupaa puolustaakseen kulttuurienvälisen 
viestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yritystapahtuma kontekstina ja 
kulttuurisena kokemuksena. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 10.6.2008 KTT 
Kirsti Lindberg-Revon (Svenska Handelshögskolan) ja emeritusprofessori Jaakko 
Lehtosen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Catanille (liitteet nro 7 ja 8). 
 
MuM Tamás Gajdó on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Unkarilaisen teatterielämän kehityspiirteitä 1800-luvun 
lopussa ja 1900-luvun alussa. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 10.6.2008 
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professori Imre Nagyn (Pécsin yliopisto, Unkari) ja professori Péter Müllerin (Pécsin 
yliopisto, Unkari). Lausunnot on lähetetty MuM Gajdólle. Professori Müllerin lausunto  
oheisena (liite nro 9). Professori Nagyn lausunto jaettiin kokouksessa (liite nro 10). 
 
YTL Jyrki Pietilä on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Kirjoitus, juttu, tekstielementti: Suomalainen 
sanomalehtijournalismi juttutyyppien kehityksen valossa printtimedian aikana 1771–
2000. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 29.4.2008 päätoimittaja, FT Pekka 
Mervolan ja dosentti, FT Pirkko Leino-Kaukiaisen (Helsingin yliopisto). Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty YTL Pietilälle (liitteet nro 11 ja 12). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
  
     
18. VÄITÖSTILAISUUS (Gajdó, Haikari, Mahlamäki-Kaistinen) 
 
  MuM Tamás Gajdó on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Színháztörténeti metszetek a 19. század végétıl a 20. század 
közepéig (Unkarilaisen teatterielämän historiaa 1800-luvun lopulta 1900-luvun 
puoliväliin). Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 31.10.2008 klo 12 salissa H306 
(Historica). Vastaväittäjänä toimii professori Péter Mülleriä (Pécsin yliopisto, Unkari) ja 
kustoksena professori Tuomo Lahdelma. 

 
  FL Janne Haikari on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä. 
Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristö 1600-luvun satakuntalaisessa 
maaseutuyhteisössä. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 6.3.2009 klo 12 salissa H320 
(Historica). Vastaväittäjänä toimii FD, universitetslektor György Nováky (Upsalan 
yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen. 

   
FL Riikka Mahlamäki-Kaistinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Mätänevän velhon taidejulistus. 
Intertekstuaalisuus ja -figuraalisuus Apollinairen teoksessa L’Enchanteur pourrissant. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 29.11.2008 klo 12 salissa H320 (Historica). 
Vastaväittäjänä toimii professori Kai Mikkonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Tarmo Kunnas. 
 

  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
   
19. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Härmälä, Jantunen, Moilanen) 
 
  FL Marita Härmälän soveltavan kielitieteen väitöskirjan Riittääkö Ett ögonblick 

näytöksi merkonomilta edellytetystä kielitaidosta? Kielitaidon arviointi aikuisten 
näyttötutkinnoissa hyväksyminen. FL Härmälä puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
19.9.2008. Vastaväittäjien lausunto on lähetetty FL Härmälälle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 13). 
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  Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Sauli Takala toteaa lausunnossaan, että 
vastaväittäjät suorittivat tehtävänsä asiantuntevasti ja väittelijä vastasi kysymyksiin 
pätevästi. 

 
  Professori Tarja Nikula esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
   
  FL Tommi Jantusen suomalaisen viittomakielen väitöskirjan Tavu ja lause. Tutkimuksia 

kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä 
hyväksyminen. FL Jantunen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 30.8.2008. Vastaväittäjien 
lausunto on lähetetty FL Jantuselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liite nro 14). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Ritva Takkinen toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuuden kulku noudatti perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjät ja väittelijä 
kävivät korkeatasoisen tieteellisen keskustelun. Väittelijä osoitti vastauksissaan ja 
perusteluissaan hallitsevansa erittäin hyvin kielitieteellisen tutkimuksensa tavoitteet, 
menetelmät ja tulokset. 

 
  Professori Ritva Takkinen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen.  
 

FM Laura-Kristiina Moilasen Suomen historian väitöskirjan Talonpoikaisuus, 
säädyllisyys ja suomalaisuus 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomenkielisen proosan 
kertomana hyväksyminen. FM Moilanen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.9.2008. 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM Moilaselle ja jaetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Petri Karonen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 
sujui luontevasti ja arvokkaasti, perinteisiä akateemisia muotoja noudattaen. Keskustelu 
oli tieteellisesti korkeatasoista, ja väittelijä vastasi pääosin hyvin vastaväittäjän 
esittämiin keskeisiin teoreettis-metodologisiin sekä lähteistöä ja sen käyttöä koskeviin 
kysymyksiin. 
 
Professori Petri Karonen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  

 
 

20. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Härmälä, Jantunen) 
 
  FL (väit.) Marita Härmälä ja FL (väit.) Tommi Jantunen ovat anoneet, että heille 

myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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Jyväskylässä 1. lokakuuta 2008 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
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