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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 6.11.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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. 
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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. 
 
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. 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 30.9.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 1. 
professori Tim McNamaran (Melbournen yliopisto) sekä varalle professorit Constant 
Leung (King’s College London) ja Elana Shohamy (School of Education, Tel-Aviv), 2. 
professori Pirkko Nuolijärven (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) sekä varalle 
professorit Seppo Tella (Helsingin yliopisto) ja Jan-Ola Östman (Helsingin yliopisto) ja 
3. professori Barbara Seidlhoferin (Wienin yliopisto) sekä varalle professorit Julie A. 
Belz (Indiana University-Purdue University Indianapolis) ja Ulrike Jessner (Innsbruckin 
yliopisto).  
 
Professori Barbara Seidlhofer on kieltäytynyt asiantuntijatehtävästä.  
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 22.10.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 

 
  ESITYS: 1. Todettaneen, että asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvia huomautuksia ei 

tullut. 
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   2. Määrättäneen asiantuntijoiksi professorit Ulrike Jessner, Tim 
McNamara ja Pirkko Nuolijärvi. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Esityksen mukainen. 
3. Kirjattiin tiedoksi, että erikoistutkija Sabine Ylönen ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 
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 
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 
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muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 
 

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 21.10.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Donal Carbaugh (University Massachusetts, Amherst, USA), Berndt Müller-
Jacquier (Bayreuthin yliopisto, Saksa) ja Liisa Tiittula (Tampereen yliopisto) sekä 
varalle professorit Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto), Juliana Roth (Münchenin 
yliopisto) ja Jan ten Thije (Utrechtin yliopisto, Alankomaat).  

   
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 5.11.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä. 

 
 ESITYS: 1. Todettaneen, että asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvia huomautuksia ei 

tullut. 
  2. Määrättäneen asiantuntijoiksi professorit Donal Carbaugh, Berndt 

Müller-Jacquier ja Liisa Tiittula. 
 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   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 
 

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, 
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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. 

 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 21.10.2008 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Anne Gregory (Leeds Business School, Leeds Metropolitan University, 
U.K.), Catrin Johansson (Mid Sweden University, Sundsvall) ja Erkki Karvonen (Oulun 
yliopisto) sekä varalle professorit Larissa Schneider Grunig (Marylandin yliopisto, 
USA), A.A. (Betteke) van Ruler (Amsterdamin yliopisto) ja Dejan Verčič (Ljubljanan 
yliopisto, Slovenia). Professorit Anne Gregory, Catrin Johansson ja Erkki Karvonen ovat 
suostuneet ottamaan asiantuntijatehtävän vastaan. 
 
Hakijoilla oli tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 5.11.2008 mennessä. Huomautuksia ei tullut määräaikaan mennessä.
  

  ESITYS: 1. Todettaneen, että asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvia huomautuksia ei 
tullut. 

2. Määrättäneen asiantuntijoiksi professorit Anne Gregory, Catrin 
Johansson ja Erkki Karvonen. 

  
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
6. RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRKA  
 (vakanssinro 10588) 
  
  Vireille 11.11.2008 
 

Ruotsin kielen lehtorin virka on perustettu Jyväskylän yliopistoon asetuksella 
170/19.2.1988. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
kielten laitokseen. Virka on vapautunut edellisen viranhaltijan, lehtori Ingrid Erikssonin 
irtisanouduttua 1.9.2008 alkaen.   
 
Kielten laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 20.8.2008 humanistiselle 
tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi. Virka kuuluu tiedekunnan ja kielten 
laitoksen virkasuunnitelmaan. 
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston 
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 1. 

 
  ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys 

tehtäväalaan. 
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   2. Hyväksyttäneen liitteen nro 1 mukainen ruotsin kielen lehtorin viran 
virantäyttösuunnitelma.  

   3. Esitettäneen hallintovirastolle, että lehtorin virka, jonka ala on ruotsin 
kieli (vakanssinro 10588), julistetaan haettavaksi 1.8.2009 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS:  Asia jätettiin pöydälle esittelijän pyynnöstä. 
     

 
7. TUTKIJAN VIRKA  (SOLKI) 
 (vakanssinro 13481) 
 
  Vireille 11.11.2008 

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se 
julistaisi haettavaksi tutkijan viran 1.2.2009 alkaen. Virka jäi avoimeksi, kun tutkija 
Leena Skur irtisanoutui 19.4.2006 alkaen. Yleisten kielitutkintojen kehittämis-
suunnitelmatyön vuoksi virka täytettiin määräaikaisena 1.5.2006 alkaen. Viran 
täyttäminen pysyvästi on välttämätöntä, koska kyseisen prosessin lopputuloksena 
järjestelmässä päätettiin säilyttää edelleen kaikki kielet. Virka liittyy keskuksen 
valtakunnallisten tehtävien hoitamiseen.  

 
  Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma on liitteenä nro 2. 

 
  ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 2 mukainen tutkijan viran virantäyttö-

suunnitelma. 
2. Esitettäneen hallintovirastolle, että tutkijan virka (vakanssinro 13481) 

julistetaan haettavaksi 1.2.2009 alkaen. 
 
  PÄÄTÖS:   1. Esityksen mukainen.  
   2. Esityksen mukainen. 
 
     
8. 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. 

 
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 
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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. 
 
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 hyväksyi 21.9.2008 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 29.10.2008. 
FT Hokkasen opetusnäytteen aihe oli Asiantuntijat ja Afrikan historia. Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Hokkasen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen. 
 
Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 3. 
     

 ESITYS:  1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 
2. Todettaneen, että FT Hokkasella 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 Markku Hokkanen yleisen historian dosentiksi 
1.12.2008 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   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. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Mikhail Mikhailovin tieteellisesti päteväksi 
venäjän kielen ja kulttuurin, erityisesti korpuslingvistiikan dosentuuriin. 
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat FT Mikhailovin tieteellisesti 
päteväksi venäjän kielen ja kulttuurin, erityisesti korpuslingvistiikan dosentuuriin. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 7.11.2008. FT Mikhailovin opetusnäytteen 
aihe oli Tekstikorpukset ja kielen monitorointi. Opetusnäytteen arvostelulautakunta 
esittää, että FT Mikhailovin opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen.  
 

 Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 4. 
     

  ESITYS:  1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 
2. Todettaneen, että FT Mikhailovilla 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 Mikhail Mikhailov venäjän kielen ja kulttuurin, 
erityisesti korpuslingvistiikan dosentiksi 1.12.2008 alkaen. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
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10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
  että PhD Máiréad Moriarty nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 

(osa-aikainen 50 %) ajaksi 1.1.2009–31.8.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti n:o 7121394/Pohjoinen monikielisyys: diskurssit, 
käytänteet ja kokemukset Pohjoiskalotissa. 

 
  ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS:   Esityksen mukainen. 
 
 
11. ALEMPAA KORKEAKOULUTUTKINTOA VASTAAVAT OPINNOT  

 
Suomen kielen pääaineopiskelija Rauni-Sisko Peltola pyytää, että hänen Kouvolan kieli-
instituutissa vuonna 1979 suorittamansa diplomikielenkääntäjän tutkinto hyväksyttäisiin 
maisterin tutkinnon edellyttämiksi taustaopinnoiksi. Tutkinto ei ole virallisesti 
kandidaattia vastaava, mutta sen pohjalta kehitettiin myöhemmin Helsingin yliopiston 
alainen maisterin tutkinto.  
 
Yliopistolain mukaan (nro 715/04 7§) ”ylempään korkeakoulututkintoon johtavan 
koulutuksen pohjana on alempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus, 
jollei valtioneuvoston asetuksella säädetä, että koulutuksen pohjana ovat lukio-opinnot 
tai niitä tasoltaan vastaava koulutus taikka jollei yliopisto toisin päätä”.  
 
Peltolan tutkinnon pääaineena on ollut ruotsi ja sivuaineena englanti. Maturiteettia ei 
tutkintoon kuulunut. 

 
ESITYS: Hyväksyttäneen kyseinen diplomikielenkääntäjän tutkinto maisterin 

tutkinnon edellyttämiksi taustaopinnoiksi ja päätettäneen, että 
kieliopinnoissa vaadittu yhden vieraan kielen taito sekä toisen kotimaisen 
kielen taito ovat tulleet osoitetuiksi tutkinnossa (maturiteetti täytyy 
suorittaa). 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  

 
 
12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Salmela) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  Kreeta Katariina Salmela 
  pääaine: journalistiikka 
   hyvä 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
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13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Lassila-Merisalo, Saukko)  
 
  FM Maria Lassila-Merisalo on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faktan ja fiktion rajamailla. Kaunokirjallisen 
journalismin poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 9.9.2008 suostumuksensa mukaisesti professori Risto Kuneliuksen 
(Tampereen yliopisto) ja dosentti Markku Lehtimäen (Tampereen yliopisto). 
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Lassila-Merisalolle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6). 

 
  FM Päivi Saukko on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. 
Dekaani on 22.10.2008 tekemällään päätöksellä määrännyt ennakkotarkastajiksi 
professori Heidi Ahonen-Eerikäisen (Wilfrid Laurier University, Canada) ja pääsihteeri, 
KT Mirjam Kallandin (Mannerheimin lastensuojeluliitto). Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FM Saukolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 
7 ja 8).  

   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
14. VÄITÖSTILAISUUS (Saukko) 
 
  FM Päivi Saukko on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. 
Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 12.12.2008 klo 12 alkaen salissa M 103 (Musica). 
Vastaväittäjänä toimii professori Heidi Ahonen-Eerikäinen (Wilfrid Laurier University, 
Canada) ja kustoksena professori Jaakko Erkkilä. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
15. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Gajdó, Kangasniemi) 
 

MA Tamás Gajdón hungarologian väitöskirjan Unkarilaisen teatterielämän 
kehityspiirteitä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa hyväksyminen. MA Gajdó 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 31.10.2008. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty MA 
Gajdólle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että opponentti ja 
respondentti kävivät intensiivisen keskustelun, jossa Gajdó osoitti vakuuttavaa 
perehtyneisyyttä väitöstyönsä aihepiiriin.  

 
  Professori Tuomo Lahdelma esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen.  
   
  VTM Jukka Kangasniemen nykykulttuurin väitöskirjan Yksinäisyyden kokemisen 

avainkomponentit Yleisradion tekstitelevision Nuorten palstan kirjoituksissa 
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hyväksyminen. VTM Kangasniemi puolusti julkisesti väitöskirjaansa 18.10.2008. 
Vastaväittäjän lausunto on lähetetty VTM Kangasniemelle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Kimmo Jokinen toteaa lausunnossaan, että väittelijä 

puolusti asianmukaisesti väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ja että tilaisuuden kulku 
sujui väitöstilaisuuksissa yleisesti noudatettavien menojen mukaisesti.  

 
  Professori Erkki Vainikkala esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Coelho, Gajdó, Kangasniemi) 
 
  TaM (väit.) Jacques Coelho, MA (väit.) Tamás Gajdó ja VTM (väit.) Jukka Kangasniemi 

ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 
 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 12. marraskuuta 2008 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 
 
 


