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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 16.10.2008. 
 
  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 
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Suomen historian professorin virkaan 1.9.1993 alkaen. Professori Nygård on 
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 
   

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. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n ja 
kielitaitolain (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 kielitutkintoasetuksen (481/2003) mukainen ruotsin kielen tyydyttävä 
ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsi 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 virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja 
ruotsin kielen taitoa. 

 
Tiedekuntaneuvoston 6.2.2007 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 17.4.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi), Pertti Haapala (Tampereen yliopisto) ja 
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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 30.9.2008 ja että opetusnäytettä 
kutsutaan pitämään asiantuntijoiden ehdokassijoille asettamat hakijat Kallioinen, 
Markkola, Nenonen, Ojala ja Vilkuna. 
 
FT Nenonen peruutti 2.9.2008 päivätyllä kirjeellään hakemuksensa virkaan. 
 
Dekaani hyväksyi 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. 
 
Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 30.9.2008 hakijoiden Kallioinen, 
Markkola, Ojala ja Vilkuna opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 
 

  FT Mika Kallioinen hyvä  
  FT Pirjo Markkola erinomainen 
  FT Jari Ojala  erinomainen 
  FT Kustaa H.J. Vilkuna hyvä. 

 
Hakijoilla Kallioinen, Markkola, Ojala ja Vilkuna voidaan katsoa olevan professorin 
virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. Kaikki hakijat täyttävät 
myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. 
 

Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa viivytyksettä 
kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista koskevasta päätöksestä 
hallintolaissa (434/2003) säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat hakeneet 
virkaa. Hakija voi tehdä yliopiston rehtorille kirjallisen muistutuksen päätöksestä 30 
päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tehty. Hakijoille lähetettävä ilmoitus sisältää 
tiedot oikeudesta muistutuksen tekemiseen sekä muistutusmenettelystä.   

 
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 ja yhteenveto hakijoiden 
ansioista ovat liitteenä nro 1.  
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 Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa. 
 

 ESITYS:  1.  Todettaneen, että hakijoilla Kallioinen, Markkola, Ojala ja Vilkuna on 
asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito. 

   2.  Asiantuntijoiden lausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien 
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Kallioinen, Markkola, 
Ojala ja Vilkuna kelpoisiksi virkaan. 

3. Asetettaneen Suomen historian professorin virkaan ensimmäiselle 
sijalle FT Pirjo Markkola, toiselle sijalle FT Jari Ojala ja kolmannelle 
sijalle FT Mika Kallioinen. 

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Pirjo Markkola 
nimitettäisiin professorin virkaan, jonka ala on Suomen historia 
(vakanssinro 10801), 1.8.2009 alkaen.  

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa eli 
viimeistään 20.11.2008. 

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

 
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 
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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. Valittaneen 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). 

   2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 5.11.2008 mennessä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
5. 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. 
 
Yhteisöviestinnän professorin virkaa hakivat 17.9.2008 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
D. Soc.Sc. Pekka Aula 
FT Pertti Hurme  
FT Vilma Luoma-aho 
PhD Kaja Tampere 
FT Chiara Valentini 
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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. Valittaneen 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).  

   2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntija-
ehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 5.11.2008 mennessä. 

  
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. 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.       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 



 7 

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. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Anita Sepän tieteellisesti päteväksi 
taidekasvatuksen dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 
katsoivat kokouksessaan 30.9.2008 FT Sepän tieteellisesti päteväksi taidekasvatuksen 
dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 15.10.2008. FT Sepän opetusnäytteen aihe 
oli Visuaalinen kulttuuri ja taidekasvatuksen haasteet. Opetusnäytteen arvostelu-
lautakunta esittää, että FT Sepän opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.  
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 2.  
     

 ESITYS:  1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 
2. Todettaneen, että FT Sepällä on asetuksen (115/98) 8 §:n edellyttämä 

hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja 
että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

   3. Nimitettäneen FT Anita Seppä taidekasvatuksen dosentiksi 1.11.2008 
alkaen. 

  
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
 
 
7. FT MARKKU HOKKASEN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
  Vireille 29.4.2008 
 

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. 
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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 13.5.2008 yleisen historian dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professorit 
Holger Weiss (Åbo Akademi) ja Anne Digby (Oxford Brookes University) antamaan 
lausuntonsa FT Markku Hokkasen tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot olivat tiedekuntaneuvoston kokouksen 
10/26.8.2008 liitteenä nro 6. Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Markku Hokkasen 
tieteellisesti päteväksi yleisen historian dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa 
äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 26.8.2008 FT Hokkasen tieteellisesti 
päteväksi yleisen historian dosentuuriin. 
 
Dekaani on 21.9.2008 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuteen 
liittyvät asiat. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.10.2008 klo 14 seminaari-
huoneessa H 105 (Historica). Opetusnäytteen arvostelulautakuntaan on valittu professori 
Seppo Zetterberg, pj., yliassistentti Outi Fingerroos, yliassistentti Satu Matikainen, 
amanuenssi Tuulikki Tuomainen, siht. ja opiskelija Miikka Voutilainen. FT Hokkasen 
opetusnäytteen aiheena on Asiantuntijat ja Afrikan historia. 
     

 ESITYS:  Todettaneen. 
 

  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 

että FM Mikko Myllykoski nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2008–31.8.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen EU7-puiteohjelman tutkimushanke: Usability of Music in Social 
Inclusion of Children (UMSIC). 
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ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 2. Kirjattiin tiedoksi, että hallintopäällikkö Matti Myllykoski ei 

osallistunut asian käsittelyyn.  
 
 
9. OPISKELIJAVALINNAN PERUSTEET VUONNA 2009  
 

Yliopiston hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto päättää opiskelijavalinnan 
”yksityiskohtaisista valintaperusteista”. Yliopiston hallitus on jo aiemmin päättänyt 
yleiset valintaperusteet ja hakuajat sekä valintakiintiöt vuodelle 2009. Päävalinnan haku 
tapahtuu ensi vuonna valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän kautta (YSHJ). 

 
Oheisena on esitys tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden (päävalinta ja maisterikoulutus) 
valintaperusteista vuodelle 2009 (liite nro 3). 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 

 PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.  
 
 
10. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Varis) 
 
  FM Piia Varis on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Intertextual Irish woman. Discursive construction of gendered 
national identity in Maud Gonne’s autobiography A Servant of the Queen (1938). 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti Dr. Tina O’Toole 
(University of Limerick, Ireland) ja Dr. Eamonn Hughes (Queen’s University Belfast, 
Northern Ireland). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Sirpa Leppänen. 

   
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 
11. VÄITÖSTILAISUUS (Catani) 
 
  FM Johanna Catani on anonut väittelylupaa puolustaakseen kulttuurienvälisen 

viestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yritystapahtuma kontekstina ja 
kulttuurisena kokemuksena. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 22.11.2008 klo 12 
päärakennuksen luentosalissa C 1. Vastaväittäjänä toimii KTT Kirsti Lindberg-Repo 
(Svenska Handelshögskolan) ja kustoksena professori Liisa Salo-Lee. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Knuutinen) 
 
  FK Ulla Knuutinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen museologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kulttuurihistoriallisten materiaalien menneisyys ja tulevaisuus 
– Konservoinnin materiaalitutkimuksen heritologiset funktiot. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 26.8.2008 dosentti Anne Aurasmaan ja dosentti Timo Tuurnalan 
(Helsingin yliopisto). Lausunnot on lähetetty FK Knuutiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 4 ja 5). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
       
13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Brewis, Coelho, Belik) 
 
  M.A. Kielo Brewisin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan Stress in the Multi-ethnic 

Customer Contacts of the Finnish Civil Servants. Developing Critical Pragmatic 
Intercultural Professionals hyväksyminen. M.A. Brewis puolusti julkisesti 
väitöskirjaansa 27.9.2008. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty M.A. Brewisille ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 6). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Liisa Salo-Lee toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 

sujui perinteisiä muotoja noudattaen. Väittelijä vastasi vastaväittäjän kysymyksiin 
ansiokkaasti ja tilaisuudessa käyty dialogi oli erittäin korkeatasoista. 

 
  Professori Liisa Salo-Lee esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
   
  TaM Jacques Coelhon taidekasvatuksen väitöskirjan The vision of the Cyclops. From 

Painting to Video. Ways of Seeing in the 20th Century and Through the Eyes of Man Ray 
hyväksyminen. TaM Coelho puolusti julkisesti väitöskirjaansa 4.10.2008. 
Vastaväittäjien lausunto on lähetetty TaM Coelholle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 7). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Pauline von Bonsdorff toteaa lausunnossaan, että 

vastaväittäjä eteni perinteiseen tapaan. Lyhyen alkupuheenvuoron jälkeen hän kävi läpi 
tutkimuksen tavoitteita ja tarkoitusta, sen metodeja, sekä lopuksi käsitteistöä. Keskustelu 
oli monipuolista ja sujui näkemyseroista huolimatta hyvässä hengessä. Väittelijä 
puolustautui tarmokkaasti ja kypsästi. 

 
  Professori Pauline von Bonsdorff esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
 
  FL Zhanna Belikin taidehistorian väitöskirjan The Peshekhonovs’ Workshop. The 

Heritage in Icon Painting hyväksyminen. FL Belik puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
30.8.2008. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Belikille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Heikki Hanka toteaa lausunnossaan, että kolmella kielellä 
käyty väitöstilaisuus sujui joutuisasti ja se kesti vajaat kaksi tuntia. Sinä aikana 
vastaväittäjät ennättivät osoittaa asiantuntemuksensa kohdistamalla kysymyksensä työn 
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kannalta oleellisiin kohtiin. Myös väittelijä selviytyi tehtävästä erinomaisesti. Hänen 
vastauksensa olivat varmoja ja osoittivat syvää perehtyneisyyttä ja kykyä tuoda 
sanomansa esiin myös suullisesti. 
 
Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyvä. 

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.   
 

 
14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Brewis, Moilanen) 
 
  M.A. (väit.) Kielo Anita Brewis ja FM (väit.) Laura-Kristiina Moilanen ovat anoneet, 

että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin.  
 
 
 
Jyväskylässä 22. lokakuuta 2008 
 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 
   


