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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 21.8.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanien päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin, varadekaanien ja hallituksen 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 
 

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 8.5.2007 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan 
tieteellinen pätevyys (virantäyttöseloste). 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 23.10.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Kaija Heikkinen (Joensuun yliopisto), Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto) 
ja Marja Tuominen (Lapin yliopisto). 
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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 esittelylistan 14/20.11.2007 liitteenä nro 1. 
 
Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 20.11.2007, että hakija Olssonin huomautus ei 
anna aihetta muuttaa asiantuntijavalintaa.   
 

”Humanistisen tiedekunnan valitsemat asiantuntijat edustavat laaja-alaisesti etnologian 
professuurin virantäyttöselosteessa kuvattuja painoaloja. Professori Seppo Knuuttila on 
Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen professori. Hän edustaa hyvin laaja-alaisesti 
etnologiatieteitä Joensuun yliopistossa. Professori Kaija Heikkinen on Joensuun yliopiston 
naistutkimuksen professori. Hän on koulutukseltaan ja tutkimusotteeltaan etnologi, jonka 
erityistutkimus keskittyy suomensukuisiin kansoihin ja sukupuolen merkitykseen ja rooliin 
erilaisissa tutkimusasetelmissa. Professori Marja Tuominen on Lapin yliopiston 
kulttuurihistorian professori, jonka keskeinen tutkimus sijoittuu kulttuurihistorian ja 
etnologian poikkitieteelliselle raja-alueelle. Hän edustaa asiantuntijoiden joukossa 
tieteidenvälistä näkemystä. Tätä näkökulmaa tarvitaan erityisesti sellaisten hakijoiden 
tuotannon ja ansioiden arvioinnissa, joiden tieteellinen työskentely sijoittuu etnologia- ja 
historiatieteiden rajapinnoille. 

 
Humanistisen tiedekunnan mielestä asiantuntijavalinta kattaa hyvin etnologian professorin 
virantäyttöselosteessa kuvatun viran tehtäväalueen ja samalla ottaa huomioon 
virantäyttöasetuksen mukaisen edellytyksen viran alaan kuuluvista tieteellisistä 
oppisuunnista.” 

   
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 7/13.5.2008 liitteenä nro 1. 

 
Hakijoilla Anttonen, Korkiakangas, Ruotsala ja Snellman 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). 

 
Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan 10.6.2008 etnologian professorin virkaan 
ensimmäiselle sijalle FT Hanna Snellmanin, toiselle sijalle FT Helena Ruotsalan ja 
kolmannelle sijalle PhD Pertti Anttosen ja esitti yliopiston hallitukselle, että FT Hanna 
Snellman nimitettäisiin professorin virkaan, jonka ala on etnologia (vakanssinro 10794), 
1.1.2009 alkaen.  

  
Viran hakijoilla oli mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus päätöksestä yliopiston 
rehtorille 30 päivän kuluessa eli viimeistään 10.7.2008. Määräaikaan mennessä hakijat 
Korkiakangas, Ruotsala ja Kustaa H.J. Vilkuna ovat jättäneet muistutuksensa yliopiston 
rehtorille. Hakijoiden muistutukset ovat liitteenä nro 1.  
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Tiedekunnan lausunto hakijoiden muistutuksiin on liitteenä nro 2. 
  
 ESITYS:  Hyväksyttäneen tiedekunnan lausunto. 

  
PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle (Merisalo). 
 
 

4. 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 
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. 
 

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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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 toimittama yhteislausunto on liitteenä nro 3. 
 
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 30.9.2008 klo 12.15 alkaen luentosalissa H 320. 

 
 ESITYS: 1.  Todettaneen asiantuntijoiden yhteislausunto. 

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

ehdokassijoille asettamat hakijat Kallioinen, Markkola, Nenonen, Ojala 
ja Vilkuna. 

4. Päätettäneen, että hakijat voivat pitää opetusnäytteen ehdottamastaan 
aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 

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

 
Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä lausunnot 
asiantuntijoilta sen mukaan kuin 8 §:ssä säädetään.  
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Asetuksen 18 §:n mukaan sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja 
kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen, 
ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä 
ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen 
virkaan. 
 
Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta 
kuukautta pitempi. Asiantuntijoiden osalta on muutoin voimassa, mitä 13 §:n 1 
momentissa ja 14 §:ssä säädetään. 

 
Asetuksen 19 §:n mukaisesti asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen 
päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan. 

 
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 ovat liitteenä nro 4. 
 

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

Viran opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen 
yhteydessä tiistaina 9.9.2008 klo 14.15 alkaen Lyhdyssä. 
 

 ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot. 
2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka. 
3. Päätettäneen, että FT Lahdelma voi pitää opetusnäytteen esittämästään 

aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
  
 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
6. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
  Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä esittää, 
  että M.Sc. Vinoo Alluri nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 

virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian rahoittama määräaikainen hanke/Monitieteisen musiikintutkimuksen 
huippuyksikkö (jatkonimitys).  

  että FM Marc Thompson nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian rahoittama määräaikainen hanke/Monitieteisen musiikintutkimuksen 
huippuyksikkö (jatkonimitys).  

  että FM Jonna Vuoskoski nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian rahoittama määräaikainen hanke/Monitieteisen musiikintutkimuksen 
huippuyksikkö (jatkonimitys).  
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  Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula esittää, 
  että FM Teija Kyllönen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 

1.9.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama 
määräaikainen kielikoulutuspolitiikan hanke (KIEPO). 

  Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 5. 
 
  ESITYS:  Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
 
  PÄÄTÖS: 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. 

 
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 ovat liitteenä nro 6. Molemmat asiantuntijat 
katsovat FT Markku Hokkasen tieteellisesti päteväksi yleisen historian dosentuuriin. 
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Dosentuurin opetusnäytetilaisuuden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
     

 ESITYS:  Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 
 

  PÄÄTÖS: Tiedekunnan asiassa äänivaltaiset jäsenet Merisalo, Koskimaa, Salokangas, 
Erkkilä, Stark, Vanhala-Aniszewski ja Karonen katsoivat FT Hokkasen 
tieteellisesti päteväksi. 

 
 
8. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN JOHTORYHMÄ 
 

Tiedekuntaneuvoston uuden toimikauden alkaessa on tarpeen asettaa johtoryhmä. Sen 
tarkoituksena on toimia tiedekuntaneuvoston, dekaanien ja tiedekunnan kanslian tukena 
sekä osallistua tiedekuntaneuvoston päätettäväksi tulevien asioiden valmisteluun. 
Johtoryhmässä on edustus joka laitokselta sekä professoreista, keskiryhmästä ja 
opiskelijoista. Mukana on tiedekunnan johdon ja keskeisten virkamiesten lisäksi 
tiedekuntaneuvoston jäseniä ja kunkin ainelaitoksen johtajat.  
   
ESITYS: Valittaneen tiedekunnan johtoryhmään seuraavat henkilöt: 
 Dekaani Petri Karonen 
 Varadekaani Minna-Riitta Luukka 
 Varadekaani Raine Koskimaa 
 Professori, laitoksen johtaja Jari Ojala 
 Professori, laitoksen johtaja Jaakko Erkkilä   
 Professori, laitoksen johtaja Heikki Hanka 
 Professori, laitoksen johtaja Tarja Nikula 
 Professori, laitoksen johtaja Pertti Hurme 
 Lehtori, laitoksen johtaja Bertold Fuchs  
 Opiskelija Tuure Puurunen 
 
 Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski 
 Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
9. TIEDEKUNTANEUVOSTON JA DEKAANIEN TEHTÄVÄJAON VAH VISTAMINEN 
 

Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännön 15 
ja 16 §:ssä. Johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää dekaanin käsiteltäväksi 
ja ratkaistavaksi 15 §:n kohdissa 6, 7, 9 ja 15 tarkoitettuja asioita. Tällaisia asioita ovat: 
 
6) määrätä väitöskirjojen, lisensiaatintutkimusten ja muiden vastaavien opintosuoritusten 
esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät ja arvostella nämä opintosuoritukset sekä 
perustutkinnon syventäviin opintoihin kuuluvat tutkielmat tarkastajien lausunnon 
perusteella; 

 7) päättää yksityiskohtaisista valintaperusteista ja valita opiskelijat; 
9) antaa todistukset suoritetuista tutkinnoista ja erillisistä opinnoista; 
15) käsitellä ja ratkaista muut asiat, jotka on säädetty tai määrätty tiedekuntaneuvoston 
käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. 
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 ESITYS: Päätettäneen, että dekaani/varadekaanit päättävät seuraavista asioista: 
  1.   Pro gradu- ja sivututkielmien hyväksyminen. 

2.  Lisensiaatintutkimusten tarkastajien määrääminen ja lisäksi 
kiireellisissä tapauksissa väitöskirjojen ennakkotarkastajien, vastaväittäjien, 
kustoksen ja väitöstilaisuuden määrääminen ja väittelyluvan myöntäminen 
sekä lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelu ja hyväksyminen. 

  3.  Tutkinto-oikeuksien ja erillisten opinto-oikeuksien myöntäminen. 
4.  HuK- ja FM-tutkintojen myöntäminen sekä kiireellisissä tapauksissa 
myös FL- ja FT -tutkintojen myöntäminen, tutkintotodistusten ja 
maisterinarvojen antaminen.   
5.   Tiedekunnan yleiset tenttipäivät ja niiden valvojat. 
6.  Korvaavien opintosuoritusten hyväksyminen sivuaineiden sekä 
yhteisten opintojen osalta noudattaen tiedekuntaneuvoston antamia 
yleislinjoja sekä ennakkotapauksia (as. 794/2004 25 §). 
7.  Opintokokonaisuuksien tentaattoreiden määrääminen tarvittaessa sekä 
opetus- ja työsuunnitelmien muutosten hyväksyminen. 
8.  Edustajien määrääminen työryhmiin ja toimikuntiin, jotka valmistelevat 
lausuntoja, suunnitelmia ja muita vastaavia. 

 
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
10. OIKAISUPYYNTÖ KULTTUURIPOLITIIKAN MAISTERIOHJEL MAN VALIN-

NASTA   
 

Keväällä 2008 kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan pääaineena taidekasvatus hakenut 
Kristina S on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan 
oikaisupyynnön (liite nro 7). S perustelee oikaisupyyntöään monipuolisilla 
opinnoillaan ja ansioillaan.  
 
Maisteriohjelmaan valinnassa sovellettiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
hyväksymiä yleisiä valintaperusteita (opintojen määrä, pääaineeseen hyväksyttävien tai 
korvattavien opintojen määrä, suuntautumien ja perustelut kiinnostukselle kyseiseen 
ohjelmaan). Valintapäätöstä koskevasta kirjeestä S on voinut saada käsityksen, 
että hänen hakemustaan ei ole hyväksytty ja että hän siis ei olisi hakukelpoinen. Tästä ei 
kuitenkaan ole kysymys, vaan hän on hyvin ansioitunut hakija, joka ansioidensa 
perusteella pääsi haastateltavien joukkoon. Valintakriteereiden perusteella kuitenkin 
hyväksytyt hakijat nousivat hieman edelle. S:llä on hyvät mahdollisuudet tulla 
hyväksytyksi seuraavassa haussa.  
 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  
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11. OIKAISUPYYNTÖ SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN MAIST ERIVALINNASTA 
(MOISANEN)  

 
Keväällä 2008 saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin hakenut Ari Moisanen on 
määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite 
nro 8).  
 
Tiedekunnan 23.10.2007 päättämien maisterikoulutuksen yleisten valintaperusteiden 
mukaan hakijalla on oltava (tai juuri valmistumassa) vähintään kandidaattitasoinen 
tutkinto. Yleisinä valintakriteereinä ovat edeltävään tutkintoon sisältyvät tai sen ohella 
suoritetut haetun pääaineen tai sen lähiaineen opinnot, muut opinnot sekä niiden laatu. 
Valintaan voi sisältyä haastattelu, soveltuvuuskoe tai muun tyyppinen koe. 
 
Moisanen opiskelee Kajaanin ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjelmassa, 
josta tradenomin tutkinto valmistunee vuoden 2008 loppuun mennessä. Moisanen on 
suorittanut ammattikorkeakoulussa runsaasti saksan kielen kursseja, mutta ei yliopiston 
opetussuunnitelman mukaisia kieliopintoja. Ammattikorkeakoulun opinnot eivät vastaa 
yliopiston opintoja, mutta oppiaineilla on mahdollisuus aiemmin opitun arviointiin, joka 
voi johtaa vapautukseen joistakin kandidaattitason opinnoista.  
 
Moisasen ei siis aivan täytä maisterivalinnan yleisiä valintakriteerejä toistaiseksi 
puuttuvan tutkinnon ja pääaineen opintojen osalta.    
 
Moisanen on hyväksytty päävalinnan kautta (varasijoilta) saksan kieleen ja kulttuuriin. 
 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

maisterivalinnan päätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  

 
 
12. OIKAISUPYYNTÖ ENGLANNIN KIELEN JA OPETTAJANKOUL UTUKSEN 

PÄÄVALINNASTA (KÄHKÖNEN)  
 

Keväällä 2008 englannin kieleen sekä englannin opettajankoulutukseen hakenut 
ylioppilas Jaani Kähkönen on määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä 
koskevan oikaisupyynnön (liite nro 9). Kähkönen perustelee oikaisupyyntönsä sillä, että 
hänen koepistemääränsä ovat korkeammat kuin eräillä hyväksytyillä. 
Tiedekuntaneuvoston 23.10.2007 päättämien valintaperusteiden mukaan kyseisissä 
hakukohteissa valintakriteerinä taustapisteellisillä on koe- ja taustapisteiden yhteismäärä, 
mikä Kähkösellä ei riitä valituksi tulemiseen. Kyseisissä kohteissa ei hakija ole 
samanaikaisesti sekä taustapisteellisten että pelkän koetuloksen perusteella tehtävässä 
valinnassa (jollainen on etnologiassa ja journalistiikassa).  
 
Kähkönen pitää tätä epäreiluna, koska hänellä on korkeakoulukelpoisuus myös 
ammattitutkinnon kautta. Valintaperusteiden mukaan taustapisteettömien hakijoiden 
koetulosta verrataan hyväksyttyjen taustapisteellisten alimpaan koetulokseen. Kähkönen 
olisi tullut valituksi, jos hänellä ei olisi ylioppilastutkintoa. 
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Kähköstä on kuitenkin kohdeltu tasapuolisesti omassa hakuryhmässään. Yliopistolain 
(nro 715/2004 18 §) mukaan valinnoissa voi olla ryhmiä, joilla on erilaiset 
valintakriteerit. Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalinnassa pelkkä koetulos otetaan 
kyseisissä hakukohteissa huomioon vain niillä, joilla ei ole vertailukelpoisia 
taustapisteitä, eikä hakija siis voi valita kummassa hakijaryhmässä hän on.  
 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  

 
 

13. OIKAISUPYYNTÖ RUOTSIN JA ENGLANNIN KIELEN PÄÄVA LINNASTA 
(ARIKKALA)  

 
Keväällä 2008 ruotsin ja englannin kieleen hakenut Aija Arikkala on määräaikaan 
mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite nro 10). 
Arikkala pyytää, että hän saisi suorittaa kielten yhteisen kirjakokeen jälkikäteen, koska 
hän kertoo saaneensa tiedekunnasta väärän tiedon kokeen alkamisajasta.  
 
Väärän tiedon saamista ei voi pitää varmana, koska kyseessä voi olla myös 
kuulemisvirhe tai väärinkäsitys (kirjakoe oli välittömästi ennen ruotsin koetta ja samassa 
salissa, mutta alkoi klo 9, ei klo 11). Valintainformaatio perustuu siihen, että hakijat 
tarkistavat tiedot sähköisestä valintaoppaasta, mihin Arikkalalla jyväskyläläisenä olisi 
ollut mahdollisuus esimerkiksi käymällä yliopistolla. Kokeisiin ei lähetetä erillistä 
kutsua. 
 
Valintakokeiden tiedot ovat verkko-oppaassa olleet oikein ja tavoitettavissa eikä 
mahdollisen väärän suullisen tiedon saamista ole voitu varmentaa. Vastuu kokeeseen 
saapumisesta oikeaan aikaan on ensisijaisesti hakijalla. Kokeen järjestäminen jälkikäteen 
yksittäistä hakijaa varten ei näin ollen ole perusteltua.  

 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  
 

 
14. OIKAISUPYYNTÖ HISTORIAN MAISTERIVALINNASTA (JOK ELA)  
 

Keväällä 2008 historiaan hakenut Henri Jokela on määräaikaan mennessä tehnyt 
kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite nro 11).  
 
Tiedekunnan 23.10.2007 päättämien maisterikoulutuksen yleisten valintaperusteiden 
mukaan hakijalla on oltava (tai juuri valmistumassa) vähintään kandidaattitasoinen 
tutkinto. Lisäksi suositellaan, että toisesta yliopistosta siirtyvät suorittavat kandidaatin 
tutkinnon omassa yliopistossaan. Tästä syystä historian ja etnologian laitos ei puoltanut 
Jokelan hakemusta, mutta laitos on valmis puoltamaan hänen hyväksymistään 
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seuraavassa haussa, mikäli hän suorittaa kandidaatin tutkinnon Joensuun yliopistossa. 
Tutkinto on lähes valmis. 

 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  
 
 

15. OIKAISUPYYNTÖ JOURNALISTIIKAN PÄÄVALINNASTA (KO RPELA)  
 

Keväällä 2008 journalistiikkaan hakenut Anniina Korpela on määräaikaan mennessä 
tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite nro 12). Oikaisupyyntö 
koskee koetehtävän arvostelua, josta professori Raimo Salokankaalta on pyydetty 
lausunto (liite nro 13). Lausunnon perusteella ei aihetta arvostelun muuttamiseen ole.   

 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan valitusosoitus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  

 
 
16. PÄÄ- JA MAISTERIVALINNAN OPISKELIJAKIINTIÖT 200 9 
 

Oheisena (liite nro 14) on esitys hallitukselle vuonna 2009 pää- ja maisterivalinnassa 
otettavien opiskelijoiden kiintiöiksi. Hallitus käsitellee kiintiöt kokouksessaan 17.9. 
 
Ruotsin, venäjän ja musiikkitieteen kiintiötä esitetään pienennettäväksi viidellä 
vähentyvien hakijamäärien vuoksi. Tilasto hakijoista ja hyväksytyistä jaettiin 
kokouksessa.  
 
ESITYS: Hyväksyttäneen kiintiöesitys liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  

 
 
17. OPPIAINEIDEN PÄÄEDUSTAJAT 2008–2009 
 

Esitys oppiaineiden pääedustajista on oheisena (liite nro 15). Uuden yliopistolain 
toteutuksen vuoksi pääedustajien kausi esitetään loppuvaksi 31.12.2009. 
 

 Pääedustajien tehtävät ovat nähtävillä tiedekunnan verkkosivulla osoitteessa 
 http://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/henkilosto/tyoryhmat/paaedustajat. 
 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
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18. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Knuutinen) 
 
  FK Ulla Knuutinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen museologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Kulttuurihistoriallisten materiaalien menneisyys ja tulevaisuus 
– konservoinnin materiaalitutkimuksen heritologiset funktiot. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Anne Aurasmaa ja dosentti 
Timo Tuurnala (Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori 
Janne Vilkuna. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin.  
 
 
19. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Laitinen) 
 
  KT Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (Turun ammattikorkeakoulu) ja FT Suvi Saarikallio 

esittävät, että FM Sari Laitisen musiikkiterapian lisensiaatintutkimus Musiikin kuuntelun 
järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. 
Osallistava toimintatutkimus hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Jaakko Erkkilä. Tarkastajien lausunto on lähetetty FM Laitiselle ja 
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16). 

 
  Professori Jaakko Erkkilä esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 

hyvä. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
   
20. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Coelho, Härmälä, Mahlamäki-Kaistinen) 
 

TaM Jacques Coelho on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Vision of the Cyclops: From Painting to 
Video. Ways of Seeing in the 20th Century and Through the Eyes of Man Ray. 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 5.2.2008 professori, FT Tom Sandqvistin 
(Konstfack, Tukholma) ja dosentti Jarmo Valkolan. Väittelylupa jätettiin pöydälle 
29.4.2008.  
 
Dosentti Jarmo Valkola on ilmoittanut, että tehtyjen korjausten jälkeen työlle voidaan 
nyt myöntää väittelylupa. 
 
FL Marita Härmälä on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Onko Ett ögonblick/Just a moment riittävä näyttö 
aikuismerkonomilta edellytetystä kielitaidosta? Esimerkkejä aikuiskoulutuskeskusten 
näyttötehtävistä ja arviointikriteereistä. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 
15.1.2008 Kielikoulutuskeskuksen johtaja, FT Taina Juurakko-Paavolan (Hämeen 
ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna) ja professori, KT Päivi Tynjälän. Väittelylupa 
jätettiin pöydälle 10.6.2008. 
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Työn ohjaaja, FT Mirja Tarnanen on ilmoittanut tarkistaneensa, että tarkastajien 
edellyttämät korjaukset on tehty, joten väittelylupa voidaan myöntää. 

 
  FL Riikka Mahlamäki-Kaistinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Mätänevan velhon taidejulistus. 
Intertekstuaalisuus ja -figuraalisuus Apollinairen teoksessa L’Enchanteur pourrissant. 
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 13.5.2008 suostumuksensa mukaisesti 
professori Kai Mikkosen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Päivi Kososen. Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty FL Mahlamäki-Kaistiselle (liitteet nro 17 ja 18). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
   FL Riikka Mahlamäki-Kaistisen väittelylupa jätettiin pöydälle.  
 
 
21. VÄITÖSTILAISUUS (Brewis, Härmälä, Kotilainen) 
 
  M.A. Kielo Brewis on anonut väittelylupaa puolustaakseen kulttuurienvälisen viestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Stress in the Multi-ethnic Customer Contacts of 
the Finnish Civil Servants: Developing Critical Pragmatic Intercultural Professionals. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 27.9.2008 klo 12 luentosalissa C 1 (päärakennus). 
Vastaväittäjänä toimii Ph.D. Milton Bennet (The Intercultural Development Research 
Institute, Milano, Italia) ja kustoksena professori Liisa Salo-Lee. 

   
FL Marita Härmälä on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Riittääkö Ett ögonblick näytöksi merkonomilta 
edellytetystä kielitaidosta? Kielitaidon arviointi aikuisten näyttötutkinnoissa. 
Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 19.9.2008 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjinä toimivat professori Marja-Leena Stenström ja kielikoulutuskeskuksen 
johtaja, FT Taina Juurakko-Paavola (Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna). 
Kustoksena toimii emeritusprofessori Sauli Takala. 
 
FL Sofia Kotilainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Suvun nimissä – identiteetit ja kunnia 
sisäsuomalaisten sukujen nimenannon käytännöissä 1700-luvun alusta 1950-luvulle. 
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 15.11.2008 klo 12 salissa H320 (Historica). 
Vastaväittäjänä toimii professori Pirjo Markkola (Åbo Akademi) ja kustoksena 
professori Petri Karonen. 

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 
 
22. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Ruusunen, Weckström) 
 
  FL Aimo Ruususen journalistiikan väitöskirjan Todeksi uskottua. Kansandemokraattinen 

Neuvostoliitto-journalismi rajapinnan tulkkina vuosina 1964–1973 hyväksyminen. FL 
Ruusunen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 28.6.2008. Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FL Ruususelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
19). 
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  Tilaisuuden kustos, professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että väittelijä 
pystyi hyvin perustelemaan valintojaan vastaväittäjän kriittisten avausten edessä, mutta 
samalla antoi arvoa vastaväittäjän esittämille vaihtoehtoisille näkökulmille.  

 
  Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
  Perustelut ovat liitteenä (liite nro 20). 
 
  FL Lotta Weckströmin soveltavan kielitieteen väitöskirjan Representations of 

Finnishness in Sweden hyväksyminen. FL Weckström puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
18.6.2008. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FL Weckströmille ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 21). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Tarja Nikula toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjä kävi läpi 
työn keskeiset asiat ja esitti väittelijälle sekä teoreettiseen viitekehykseen että 
metodologiaan liittyviä kysymyksiä. Väittelijä vastasi asiantuntevasti hänelle esitettyihin 
kysymyksiin ja käyty keskustelu osoitti, että väittelijä hallitsee erinomaisesti oman 
tutkimusalueensa. 

 
  Professori Tarja Nikula esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.  
 

 
23. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Kuljuntausta, Meriläinen, Ruusunen,                 

Weckström) 
 
  FL (väit.) Petri Kuljuntausta, FL (väit.) Merja Meriläinen, FL (väit.) Aimo Ruusunen ja 

FL (väit.) Lotta Weckström ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin 
tutkinto. 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 27. elokuuta 2008 
 
 
Vakuudeksi  
Puheenjohtaja, dekaani   Petri Karonen 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


