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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 4.12.2003.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
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3. KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 13572)

Vireille 9.12.2003.
Rehtori on päätöksellään 12.12.2002 perustanut 1.8.2004 lukien
palkkausluokkaan A 28 kuuluvan professorin viran, jonka ala on
kulttuurienvälinen viestintä (vakanssinro 13572). Virka on sijoitettu
humanistiseen tiedekuntaan, viestintätieteiden laitokseen. Viralle on samalla
päätöksellä myönnetty täyttölupa 1.8.2004 alkaen.

Humanistinen tiedekunta esittää, että virkaan kutsuttaisiin FT Liisa Salo-Lee
1.8.2004-31.7.2009 väliseksi määräajaksi.

Tohtori Salo-Lee on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen.

Virantäyttölain (856/91 ja 648/97) 10 §:n mukaan
"Professorin virka voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta ja
virkaehdotusta tekemättä silloin, kun virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut
henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi. Virkaan voidaan nimittää kutsusta
vain henkilö, joka kiistatta on virkaan kelpoinen.

Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä
asiantuntijalausunnot siten kuin 8 §:ssä säädetään."

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen 309/1993, siten kuin sitä on muutettu asetuksella 463/1998, 15 §:n
mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksen n:o 309/93 2 §:ssä.
Sen mukaan professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen pätevyys, opetus-
taito ja, kun 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 tutkimustyö-
tä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot ja tutkin-
not. Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus,
opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.

Virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys ja käytännöllinen perehtyneisyys
tehtäväalaan.
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Virantäyttöasetuksen (1581/91)
17 §:n mukaan kutsumismenettelyn käyttämisestä professorin virkaa täytettäessä
päättää rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä hyväksyessään virantäyt-
töselosteen.
18 §
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.
19 §
Asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen päättää, esittääkö se
kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan.

Virantäyttölain (856/91 ja 648/97) 10 §:n mukaiset kutsumisen edellytykset
voidaan katsoa toteutuvan tämän viran täytön yhteydessä, kun kutsuminen
tapahtuu määräaikaisena.

Virantäyttölain (856/91) 5 §:n mukaan
"Viran täyttämistä varten korkeakoulun on laadittava hakijoita, asiantuntijoita ja
asian käsittelyyn osallistuvia varten seloste. Siitä tulee käydä ilmi virkaa ja viran
täyttämistä koskevat tiedot siten kuin asetuksella säädetään. Virantäyttöselosteen
on oltava korkeakoululta maksutta saatavissa, kun virka on julistettu haettavaksi."

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttölain (856/91) 5 §:n edellyttämä
 virantäyttöseloste on oheisena (liite nro 1).

Virantäyttöasetuksen 5 §:n mukaan korkeakoulun rehtori hyväksyy
virantäyttöselosteen ehdollepanoviranomaisen esityksestä.

Määräaikaisuuden perusteena on kulttuurienvälisen viestinnän kehittämishanke.
Humanistinen tiedekunta pitää tärkeänä, että kulttuurienvälisen viestinnän
toiminta ja tulokset arvioidaan käynnistyneen koulutuksen ja tutkimuksen osalta
määräaikaisuuden päätyttyä ja päätökset toiminnan mahdollisesti edellyttämästä
asiantuntijuuden painotuksen suuntaamisesta tehdään kauden lopulla.

Professori ma. Salo-Leen curriculum vitae on liitteenä nro 2.  

ESITYS: 1. Todettaneen, että virantäyttölain 10 §:n mukainen kutsumisen
edellytys toteutuu, kun tarkoitus on nimittää virkaan
määräajaksi.
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2. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.
Päätettäneen, että virkaan vaaditaan käytännöllinen
perehtyneisyys tehtäväalaan.

3. Esitettäneen yliopiston rehtorin hyväksyttäväksi liitteen nro 1
mukainen kulttuurienvälisen viestinnän professorin viran
virantäyttöseloste.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (kielten opettajankoulutus)

Kielten laitos on esittänyt  tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi lehtorin
määräaikaisen virkasuhteen ajaksi 1.1.2004 - 31.12.2005.

Lehtorin määräaikainen virkasuhde liittyy vieraiden kielten
aineenopettajakoulutuksen laajennusohjemaan vuosille 2004 - 2005.

Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.

Virkasuhdetta hakivat 28.11.2003 päättyneeseen määräaikaan mennessä
seuraavat henkilöt:
PhD Saija Kaskinen
Ulrike Maile, kasvatustieteen diplomitutkinto  
FM Marjo Monteduro

  FL Jaana Toomar

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 3 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:

1) edistää alansa opetusta;
2) ohjata opiskelijoiden opintoja;
3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut;
4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan,
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja
toimittamistaan kuulusteluista;
5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut  hänelle
kuuluvat tai määrätyt tehtävät;
6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa määrin 
opiskelijavalintojen hoitamiseen.
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta
vaaditaan erityisinä kelpoisuusvaatimuksina soveltuva,  jatkotutkintona suoritettu
lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on
tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan
ottaa tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut
1 ja 2 momentissa tarkoitettua tutkintoa.
Asetuksen 4 §:n mukaan vaaditaan lisäksi lehtorilta, jonka virka on tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava kieli äidinkielenään tai
sivistyskielenään taikka että hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai
sivistyskieltään.

Asetuksen 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan
yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja
kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden kielten aineenopettajakoulutuksen
laajennusohjelma vuosille 2004 - 2005.  

Laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää, että lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitettäisiin FL Jaana Toomar. Laitoksen johtajan lausunto sekä
yhteenveto hakijoiden ansioista on liitteenä nro 3.

ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FL Jaana Toomar
nimitettäisiin kielten opettajankoulutuksen lehtorin
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.2004 - 31.12.2005.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

5. TUTKIMUSASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (SOLKI)

Soveltavan kielentutkimuksen keskus esitti 5.6.2003 tiedekunnalle, että se
julistaisi haettavaksi tutkimusassistentin määräaikaisen virkasuhteen ajalle
1.8.2003-31.12.2004.

Tutkimusassistentin määräaikainen virkasuhde liittyy Suomen Akatemian
rahoittamaan Situated metalinguistic awareness -projektiin.
Projektissa tutkitaan ala-asteikäisten lasten kielellistä tietoisuutta ja vieraan
kielen (englanti) oppimista. Tutkijan tehtäviin kuuluu mm. empiirisen aineiston
kerääminen ja analysoiminen.
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Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.

Virkasuhdetta hakivat 30.6.2003 päättyneeseen määräaikaan mennessä seuraavat
henkilöt:

tradenomi Tarja Ahonen, yo. Maria Honkanen, fil. yo. Satu Hytinkoski, FM
Riikka Kaipainen, YTM Sam Karvonen,  FM Tiina Kiljala , HuK Pirjo Kohonen,
FM Leena Kuhalampi, FM Samu Kytölä,FM, merkonomi Vesa Leino, M.A.Ed.
Minna Makkonen, FM Paula Parkkila, KM Jonna Pesonen, fil. yo. Merja
Pääkkönen, FM Marjo Rovera,  FM Heli Ruuhinen, FM, HSO-sihteeri  Jaana
Saari, FM Sanna-Mari Salkinoja, KM Aila Sandell,  FM Minna Seppänen,  KM
Krista Takatalo, HuK Miia Tuovinen,   KM Teija Vallandingham, FM Piia Varis,
FM Katariina Vuorinen.
Merja Pääkkönen on täydentänyt opintojaan hakuajan umpeuduttua ja
valmistunut filosofian maisteriksi 3.12.2003.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta Luukka
esittää, että  tutkimusassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin
FM Merja Pääkkönen. Laitoksen johtajan, professori Minna-Riitta Luukan
lausunto sekä yhteenveto hakijoiden ansioista on liitteenä nro 4.

Dekaani on nimittänyt Merja Pääkkösen tutkimusassistentin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8. - 31.12.2003.

Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Suomen Akatemian rahoittama
Situated metalinguistic awareness -projekti.

ESITYS: Nimitettäneen FM Merja Pääkkönen soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen tutkimusassistentin
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

6. FT EERO SUVILEHDON HAKEMUS DOSENTIKSI
 
 

Vireille 27.8.2002.
FT Eero Suvilehto on jättänyt 2.7.2002 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin kirjallisuuden, erityisesti Bulgarian kirjallisuuden dosentiksi
humanistiseen tiedekuntaan.
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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.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää kirjallisuuden, erityisesti
Bulgarian kirjallisuuden dosentuuria tarpeellisena.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 27.8.2002 kirjallisuuden, erityisesti
Bulgarian kirjallisuuden dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Georgi Vâltsevin (Bulgarian
tiedeakatemia) ja professori Erkki Peurasen antamaan lausuntonsa FT Eero
Suvilehdon tieteellisestä pätevyydestä.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisena (liite nro 5). 

FT Suvilehto esittää aiheeksi Romaani terapiana. Historiallisten paralleelien
ongelmia.

 ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Tarmo Kunnas, pj., professori Tuomo Lahdelma, yliassistentti
Katriina Kajannes, yliopistonopettaja Kaisa Ahvenjärvi sekä
opiskelija Kristian Blomberg.

4. Päätettäneen, että dekaani hyväksyy opetusnäytteen ajan ja
paikan.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekunnan asiassa äänivaltaiset jäsenet Rahkonen, Kunnas,
Vainio, Nygård, Leiwo, Luukka, Hanka ja Valo katsoivat FT
Suvilehdon tieteellisesti päteväksi.

2. Hyväksyttiin.

3. Valittiin.
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4. Esityksen mukainen.

7. JARI ELORANNAN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 9.12.2003.
PhD Jari Eloranta on jättänyt 2.12.2003 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin taloushistorian 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 (309/1993 ja 463/1998) 
15 §:n mukaan 
yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja
kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin
korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.
16 §:n mukaan 
riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, joka on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/1987) säädetyllä tavalla osoittanut
täydellisesti hallitsevansa suomen kielen taikka on saanut koulusivistyksensä
suomen  kielellä. Yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kyky
ymmärtää  ruotsin kieltä osoitetaan asetuksessa (442/1987) säädetyllä tavalla tai
muulla, yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla.

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

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

         2.  Valittaneen asiantuntijoiksi professori Luciano Segreto
(Università di Firenze) ja professori Riitta Hjerppe (HY) 
antamaan lausuntonsa PhD Elorannan tieteellisestä pätevyydestä.
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PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

8.1 Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää,
 että FT Laura Aro nimitettäisiin folkloristiikan professorin (vakanssinro 00071)

määräaikaiseen virkasuhteeseen (50 %) ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
että FM Marko Hakanen nimitettäisiin Suomen historian assistentin 
(vakanssinro 10168) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
että FM Tanja Hakoluoto nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1.2004 - 30.6.2005. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
projekti Luottamuksen ja maineen kehittyminen organisaatiossa.
että PhD Anssi Halmesvirta nimitettäisiin yleisen historian professorin
(vakanssinro 00078) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 30.6.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Sihvola.
että FL Satu Matikainen nimitettäisiin yleisen historian yliassistentin
(vakanssinro 11151) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 30.6.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Halmesvirta.
että FL Susanna Niiranen nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
projekti Lapsuus, kasvatus ja kuolema antiikissa ja keskiajalla.
että FT Jari Ojala nimitettäisiin taloushistorian professorin (vakanssinro 10802)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on sijaisuus / Nummela.
että FT Heikki Roiko-Jokela nimitettäisiin Suomen historian yliassistentin
(vakanssinro 11153) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ojala.
että FL Timo Särkkä nimitettäisiin yleisen historian assistentin (vakanssinro
10167) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 30.6.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Matikainen.

8.2 Kielten laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää,
että FM Niina Lilja nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen Langnet-tutkijakoulu.
että FM Sari Nenonen nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen Langnet-tutkijakoulu.
että FM Riikka Nissi nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
rehtorin myöntämä Langnet-tutkijakoulun lisäpaikka.
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8.3 Musiikin laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää, 
että FM Esa Ala-Ruona nimitettäisiin assistentin (vakanssinro 10198)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
että FM (väit.) Tuomas Eerola nimitettäisiin yliassistentin (vakanssinro 11170)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
että FM Suvi Laiho nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen tutkijakoulu / Pythagoras.

8.4 Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta Luukka
esittää,
että datanomi Jarkko Hänninen nimitettäisiin atk-suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteellisen tiedekunnan atk-järjestelmän
uudelleen organisointiin liittyvät tehtävät. 
että FL Tuija Jäppilä nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1. - 30.6.2004. Määräaikaisuuden perusteena on tilastoasiantuntijan
tehtävät DIALANG-projektissa.
että FM Kaija Kärkkäinen nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
työministeriön  määräaikainen pilottihanke/ Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien
kielitestit.
että FM Leena Skur nimitettäisiin tutkijan (vakanssinro 13481) määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
sijaisuus / Kärkkäinen
että FL Marja-Terttu Storhammar nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
työministeriön määräaikainen pilottihanke / Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien
kielitestit.

8.5 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä
esittää,
että FM Kaisa Ahvenjärvi nimitettäisiin yliopistonopettajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
opetusministeriön määräaikainen hanke/ Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien
koulutus.
että Tuula Fareed nimitettäisiin osastosihteerin (vakanssinro 10956)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
että FM Tellervo Helin nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen hanke / muuntokoulutuksen maisteriohjelma.
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että fil.yo Ari Häyrinen nimitettäisiin suunnittelijan (osa-aikainen)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on määräaikainen projekti / digitaalisen kulttuurin perusopintojen
suunnittelu.
että Auli Jämsäselle myönnettäisiin virkavapaus taidehistorian assistentin virasta
(vakanssinro 10218) ajaksi 1.1.-30.6.2004. Virkavapauden perusteluna on
toimiminen tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Taiteilijuus
tekeillä.
että FM Päivi Kaijula nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on digitaalisen kulttuurin ja
muuntokoulutuksen perusopetus- ja suunnittelutehtävät.
että FM Maija Komulainen nimitettäisiin taidehistorian amanuenssin
(vakanssinro 00048) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Helin.
että FT Urpo Kovala nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti / Kertomusten aika ja siihen liittyvät jatkohankkeet.
että YTM Kimmo Lehtonen nimitettäisiin yliopistonopettajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
kuvakoulutuksen määräaikainen projekti.
että FK Pirkko Luoma nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 29.2.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen projekti / tieteellisen kirjoittamisen kurssin suunnittelu ja
järjestäminen.
että FL Risto Niemi-Pynttäri nimitettäisiin kirjallisuuden (yleinen linja)
assistentin (vakanssinro 10184) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. -
31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
että FM Outi Oja nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
opetusministeriön ja Suomen Akatemian määräaikainen yhteisprojekti.
että FL Marja-Liisa Rajaniemi nimitettäisiin taidehistorian assistentin
(vakanssinro 10218) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 30.6.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Jämsänen.
että FL Terhi Skaniakos nimitettäisiin suunnittelijan (osa-aikainen)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on määräaikainen projekti / projektiohjaus ja graduhautomon
suunnittelu.
että FM Juha-Matti Teppo nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen hanke / muuntokoulutuksen maisteriohjelma.
että FT Erkki Vainikkala nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti/ Kertomusten aika ja siihen liittyvät jatkohankkeet.



12

8.6 Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että FM Sini Konivuori nimitettäisiin koulutussuunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 30.6.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen projekti / ICIR.
että FM Maria Lassila-Merisalo nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen tutkijakoulu / MUUVI.
että Leena Mikkolalle myönnettäisiin virkavapaus amanuenssin virasta
(vakanssinro 00053) ajalle 1.1. - 31.5.2004. Virkavapauden perusteena on
Suomen kulttuurirahaston myöntämä apuraha väitöskirjatutkimusta varten.
että tietokoneasentaja Arto Pajukanta nimitettäisiin mikrotukihenkilön
(vakanssinro 13607) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja, professori Liisa Salo-Lee esittää,
että VTM Kirsi Torkkola  nimitettäisiin koulutussuunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen projekti / ICIR.

Kirjattiin tiedoksi, että Jari Ojala ei osallistunut asiakohdan 8.1 käsittelyyn.

ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen  esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

9. JOO-OPINTOMAKSUJEN SIIRTYMINEN TIEDEKUNNILLE 2004

Jyväskylän yliopistolla on tällä hetkellä joustava opinto-oikeussopimus (JOO) 10
muun yliopiston kanssa, ja 1.8.2004 alkaen sopimus laajenee kattamaan kaikki
suomalaiset tiede- ja taideyliopistot. JOO-sopimusmaksut on toistaiseksi maksettu
keskitetysti hallintovirastossa, vaikka puollot JOO-sivuaineopintoihin on annettu
opiskelijan pääainetiedekunnasta. Humanistisen tiedekunnan opiskelijoita koskevia
maksuja suoritettiin v. 2002 noin 40 000 euron verran. JY:ssa JOO-sopimuksen
kautta opiskelevia on ollut merkittävästi vähemmän kuin täältä muualla opintoja
suorittavia, joten JY on ollut järjestelmässä nettomaksajan roolissa. 

Vuoden 2004 alusta alkaen JOO-maksut siirtyvät tiedekuntien maksettavaksi.
Koska mitään korvamerkittyä rahaa ei niihin ole, on tarkoituksenmukaista pyrkiä
tasapainoon maksettavien ja saatavien JOO-suoritusten määrässä. Tähän suuntaan
on mahdollista päästä siten, että JOO-puoltoja myönnetään täsmällisten kriteerien
perusteella vain sellaisissa tapauksissa, joissa sivuaine tai kurssi toisesta yliopistosta
on todella tarpeen ja hyödyllinen opiskelijan JY:ssa valmistumisen ja ammattiin
sijoittumisen kannalta. 
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Oheisena (liite nro 6) on esitys JOO-puoltojen kriteereiksi. Puollot antaisi
toistaiseksi opintoasiainpäällikkö ja kustannuksista vastaisi tiedekunta, mutta
pidemmällä tähtäimellä lienee tarkoituksenmukaista, että laitokset ottavat asian
päätösvaltaansa.

Suomen virtuaaliyliopiston opinnot, jotka on tarkoitus rahoittaa JOO-mallin
mukaisesti, eivät sisälly esitykseen, vaan niihin joudutaan palaamaan myöhemmin.
  

ESITYS: Päätettäneen, että JOO-puollot antaa opintoasiainpäällikkö liitteen
mukaisten kriteerien perusteella.

  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

10. KORVAAVUUSANOMUS

Musiikkitieteen pääaineopiskelija Helvi Kangas pyytää, että hänen v. 2000–2001
Jyväskylän aikuiskoulutusyksikössä suorittamansa viestintäalan perustutkinto
(120 ov) luettaisiin hyväksi humanistisen tiedekunnan tutkinnossa. Tutkinto antaa
korkeakoulukelpoisuuden samoin kuin opistotutkinnotkin. Vanhemmista
ammattitutkinnoista on hyvitetty 10 ov ja opistotutkinnoista 20 ov. 

 

ESITYS: Hyvitettäneen tutkinnosta 15 ov sivuaineena.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

11. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Huovinen, Marjanen)

Professori Seppo Myllyniemi ja FT Tuulikki Tuomainen esittävät, että FM Mika
Huovisen yleisen historian lisensiaatintutkimus SS-järjestön tulevaisuuteen
suuntautunut toiminta ja sen aiheuttama valtataistelu Kenraalikuvernementissa
1939–1943 hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Seppo Zetterberg.

Lausunnot on lähetetty FM Huoviselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liitteet nro 7 ja 8). 

Professori Seppo Zetterberg esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.
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FT Marja Sakari ja professori Marjatta Saarnivaara esittävät, että FM Ilkka
Marjasen taidekasvatuksen lisensiaatintutkimus Notkea konenainen: Teknologian,
identiteetin, politiikan ja spirituaalisuuden suhteet Laurie Andersonin
performanssitaiteessa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
professori Pauline von Bonsdorff.

Lausunnot on lähetetty FM Marjaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 

Professori Marjatta Saarnivaara esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Huovinen, Marjanen, Sulkunen)

Tutkintoa ovat anoneet: 

Mika Johannes Huovinen
pääaine: yleinen historia

hyvä

Ilkka Joonas Marjanen
pääaine: taidekasvatus

erinomainen

Susanna Marika Sulkunen
pääaine: yleinen historia

hyvä

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Mäntylä)

FM Katja Mäntylä on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Idioms and language users – idiom
characteristics’ effect on idiom recognition and interpretation by native and non-
native speakers of English. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi
26.8.2003 emeritusprofessori Håkan Ringbomin (Åbo Akademi) ja professori
Kaj Sjöholmin (Åbo Akademi). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro
11 ja 12).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
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14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Aho, Eerola, Eilola, Pöyhönen)

FL (väit.) Ritva Ahon soveltavan kielitieteen väitöskirjan Kielikoulutuksen
systemaattinen suunnittelu puolustusvoimissa. Tavoitteista tuloksiin hyväksyminen.

FL (väit.) Aho  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 1.12.2003. Vastaväittäjinä toimivat
emeritusprofessori Raimo Konttinen ja dosentti Ritva Kantelinen (Joensuun
yliopisto). Vastaväittäjien lausunnot on toimitettu FL (väit.) Aholle ja toimitetaan
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14).

Tilaisuuden kustos, dosentti Sauli Takala toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus
tapahtui perinteellisiä menoja noudattaen. Vastaväittäjät olivat valmistautuneet
hyvin tilaisuuteen ja esittivät tutkimusta monipuolisesti luotaavia kysymyksiä.
Vastaväittäjä vastasi hyvää asiantuntemusta osoittaen esitettyihin kysymyksiin.

Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

FM (väit.) Tuomas Eerolan musiikkitieteen väitöskirjan The Dynamics of Musical
Expectancy. Cross-Cultural and Statistical Approaches to Melodic Expectations
hyväksyminen. 

FM (väit.) Eerola  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 5.12.2003. Vastaväittäjänä
toimi professori Ian Cross (University of Cambridge). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu FM (väit.) Eerolalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille
(liite nro 17).

Tilaisuuden kustos, professori Petri Toiviainen toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui hyvien akateemisten tapojen mukaisesti. Respondentti puolusti
väitöskirjaansa erittäin asiantuntevasti ja osoitti hyvää perehtyneisyyttä
tieteenalaansa.

Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.
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FL (väit.) Jari Eilolan Suomen historian väitöskirjan Rajapinnoilla. Sallitun ja
kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa
hyväksyminen. 

FL (väit.) Eilola  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 15.11.2003. Vastaväittäjänä
toimi professori Antero Heikkinen (Joensuun yliopisto). Vastaväittäjän lausunto
on toimitettu FL (väit.) Eilolalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 15).

Tilaisuuden kustos, professori Toivo Nygård toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui perinnäisiä ja arvokkaita muotoja noudattaen. Opponentin
kysymykset olivat asiallisia, samoin respondentin vastaukset.

Professori Toivo Nygård esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

FM (väit.) Sari Pöyhösen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Uraopettajia,
juurilleen palaajia ja kielenharrastajia. Suomen kielen opettajien ammatti-
identiteetti Venäjän koulutuksen ja opetuksen murroksessa hyväksyminen.

FM (väit.) Pöyhönen  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 15.11.2003. Vastaväittäjinä
toimivat professori Leena Syrjälä (Oulun yliopisto) ja professori Riitta Pyykkö
(Turun yliopisto). Vastaväittäjien lausunto on toimitettu FM (väit.) Pöyhöselle ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16).

Tilaisuuden kustos, professori Minna-Riitta Luukka toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjät
kävivät läpi työn keskeiset asiat ja väittelijä vastasi asiantuntevasti hänelle
esitettyihin kysymyksiin. 

Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Aho, Eerola, Eilola, Pöyhönen)

FL (väit.) Ritva Liisa Kyllikki Aho, FM (väit.) Tuomas Eerola, FL (väit.) Jari
Seppo Matti Eilola ja FM (väit.) Sari Hannele Elisabet Pöyhönen anovat, että
heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 10. joulukuuta 2003

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


