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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 8.5.2003.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. MUSIIKIN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 13500)

Vireille 26.3.2002.
Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut humanistiseen
tiedekuntaan palkkausluokkaan A 28 kuuluvan professorin viran, jonka ala on
musiikki. Virka on sijoitettu musiikin laitokseen.
Rehtori on myöntänyt viralle täyttöluvan 1.8.2002 alkaen.

Yliopiston rehtori  hyväksyi  14.5.2002 tekemäl lään päätöksel lä
virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisena.
Hallintovirasto julisti viran tämän jälkeen haettavaksi.

Virkaa hakivat 24.6.2002 päättyneen määräajan kuluessa
FT Petri Toiviainen
PsT Mari Tervaniemi
FT Maija Fredrikson.
FT John Richardsonin hakemus saapui myöhästyneenä.
Hakija FT Maija Fredrikson on 3.4.2003 päivätyllä kirjeellään peruuttanut
hakemuksensa virkaan.

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.
Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n mukaan
yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja
kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 463 /1998 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. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava
kyky ymmärtää ruotsin kieltä osoitetaan suomen tai ruotsin kielen taidon
osoittamisesta annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla.

Tiedekuntaneuvoston 7.5.2002 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan
tieteellinen pätevyys. (Virantäyttöseloste).
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Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 8.10.2002 viran täytön
asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt: professori Robert Gjerdingen (Northwestern
University, Illinois), professori Tomi Mäkelä (Otto-von-Guericke-Universität) ja
professori Ian Cross (University of Cambridge).

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille
esittelylistan 4/25.3.2003 liitteinä 5-7.

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

Tiedekuntaneuvosto päätti 25.3.2003 pitämässään kokouksessa, että viran
opetusnäytetilaisuus järjestetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä
15.4.2003. Virantäyttöselosteen mukaisesti tiedekuntaneuvosto päätti kutsua
asiantuntijoiden ehdokassijoille asettamat hakijat pitämään näyteluennon.

Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 15.4.2003 hakijoiden Tervaniemi ja
Toiviainen opetusnäytteet ja hyväksyi ne seuraavin arvolausein: 
PsT Mari Tervaniemi hyvin hyvä
FT Petri Toiviainen hyvin hyvä.

Asiantuntijoiden lausunnot ja hakijoiden vertailu

Professori Gjerdingen toteaa lausunnossaan seuraavan:

“The three candidates whom I have reviewed are all strong researchers and prominent in their
fields of study.  Because, in relation to the other two candidates,  Dr. Frederickson has published
less, conducted fewer programs of research, and is less well known internationally, I will focus my
comments on the two candidates whom I view as the strongest, Tervaniemi and Toiviainen.

Both Tervaniemi and Toiviainen are impressive scholars who have rapidly achieved international
reputations through significant records of publication and research.  Both have given many
important presentations abroad, and both have held prestigious international fellowships for
external study.  I have met both candidates at conferences, where they were active participants.
Both are acknowledged experts in their fields.  During my tenure as Editor of Music Perception,
I published articles by both, and in another case they collaborated as co-authors on an article
published in the same journal.  I also used both candidates as expert reviewers of articles
submitted by other scholars.  So I have confidence that either one will make an excellent Professor
and someone of whom the University can be justifiably proud.

As I see it, the choice may hinge on whether the University seeks to reward breadth or depth, both
of which are important.  I believe that Toiviainen has the greater breadth of experiences and
interests, ranging from jazz to esoteric mathematical models.  I also believe that Tervaniemi has
greater depth.  She has become an internationally recognized authority in brain research, which is
a very competitive and high-profile area.

Given all the factors mentioned above, and given my belief that brain research is currently an
exciting and dynamic area, I will list the three candidates in the following order:

1. Tervaniemi
2. Toiviainen
3. Fredrikson
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As I mentioned, I am clear about my third choice, but I see the qualifications of the first two
candidates as being very close.”

Professori Mäkelä toteaa lausunnossaan seuraavan:

“Kaikki kolme hakijaa ovat jo hoitaneet musiikin professorin toimialaa sivuavia professorin
tehtäviä ja julkaisseet väitöskirjansa lisäksi musiikin alan tieteellisiä tutkimuksiaan, joten pidän
heitä kaikkia pätevinä avoimeksi julistettuun virkaan. Tutkijana PsT, kahden eri tieteenalan dos.
Tervaniemi on kansainvälisesti katsoen merkittävin, FT, prof. Fredrikson kokenein yliopistoalan
ammattilainen ja FT Toiviainen haettavaksi julistetun viran kuvausta ajatellen kenties sopivin. 

Vaikka hakijat ovat melko samanarvoisia (kullakin heistä on omat tyypilliset ansionsa, joiden
merkityksestä voidaan olla eri mieltä), ehdotan seuraavaa nimitysjärjestystä, joskin olen sangen
pahoillani silkan tieteellisen profiilin, tasa-arvonäkökohtien ja hakijoiden tämänhetkisen
akateemisen aseman sekä oppiarvon jäämisestä esittämässäni relaatiossa toissijaisiksi kriteereiksi:

1. FT Toiviainen, 2. PsT dos.dos. Tervaniemi, 3. FT prof. Fredrikson.

Professori Cross toteaa lausunnossaan seuraavan:

“This is a very highly-qualified field of candidates for the Professorship.  Each has established an
excellent reputation in their respective fields, and each field represented - music education, the
cognitive sciences of music, and the neuroscience of music - is fundamental within cognitive
musicology.  Indeed, the choice between the candidates could be framed in terms of degree to
which expertise in each field is felt to be necessary and desirable within the department at
Jyväskylä.  However, on reviewing the available information pertaining to each candidate it seems
apparent that the individual merits of each candidate are such that consideration of these must be
focal in assessing suitability for the position.  To summarise in advance, it seems to me that of the
three candidates the most suitable is Dr Petri Toivanen, with Dr Tervaniemi a close second for the
position.

The candidates - a comparison
Of the three candidates, in my opinion Dr Toivanen is best qualified for the professorial position
in music at Jyväskylä.  His research record shows a breadth of musical interests and
understanding that exceeds those of the other candidates;  his excellence and versatility would be
a major asset to music at Jyväskylä.  Dr Tervaniemi, though an outstanding researcher, does not
bring with her quite the same range of expertise and engagement in musical issues, although the
significance of neuroscience to music is only likely to increase in the future.  Professor Fredrikson
does not seem to me to be likely to be able to contribute to her field or to music at Jyväskylä at
quite the same level as the other two candidates.”

Asiantuntijalausunnot antavat riittävän kuvan hakijoiden ansioista virkaan.
Lausunnot osoittavat, että asiantuntijat ovat tutustuneet virantäytön edellytyksiin
virantäyttöasetuksen ja virantäyttöselosteen mukaisesti.

Kaikki asiantuntijat pitävät molempia viran jäljellä olevia hakijoita kelpoisina
virkaan. Hakija Toiviaisen asettavat ensimmäiselle ehdokassijalle professori
Cross ja professori Mäkelä. Professori Gjerdingen sen sijaan asettaa hakija
Tervaniemen ensimmäiselle sijalle ja hakija Toiviaisen toiselle sijalle, mutta ei
näe hakijoiden ansioiden välillä suurta eroa. Hakija Toiviainen nousee hakija
Tervaniemen edelle tässä musiikin professorin viran täytössä edellytetyn laaja-
alaisen musiikin pätevyyden perusteella. Myös opetustaidon kokonaisansioiden
osalta Toiviaista voidaan pitää Tervaniemeä ansioituneempana. Hänellä on
pidempi ja monipuolisempi kokemus musiikin opettamisesta. On siis perusteltua
asettaa hakija Toiviainen ensimmäiselle ja hakija Tervaniemi toiselle
ehdokassijalle viran lopullisessa ehdokasasettelussa.
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Molemmilla hakijoilla voidaan katsoa olevan professorin virkaan vaadittava
tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. He täyttävät myös edellytetyt suomen
ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset.

Virantäyttöasetuksen 20 §:n mukaisesti humanistinen tiedekunta ilmoittaa
viivytyksettä kirjallisesti virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista
koskevasta päätöksestä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa n:o
232/66 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
i lmoitus s isäl tää t iedot  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)

Hallintopäällikön esittelymuistio on liitteenä nro 1.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.

ESITYS: 1. Todettaneen, että hakijoilla Tervaniemi ja Toiviainen on
asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito.

2. Asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Tervaniemi ja
Toiviainen kelpoisiksi virkaan.

3. Asetettaneen musiikin professorin virkaan ensimmäiselle
ehdokassijalle FT Petri Toiviainen ja toiselle ehdokassijalle PsT
Mari Tervaniemi.

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että musiikin professorin
virkaan nimitettäisiin FT Petri Toiviainen 1.9.2003 alkaen.

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän
kuluessa eli viimeistään 12.6.2003.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen  mukainen.
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3. Esityksen  mukainen

4. Esityksen  mukainen.

5. Esityksen mukainen.

4. HUNGAROLOGIAN PROFESSORIN VIRKA
       (vakanssinro 13502)

Vireille 7.5.2002.
Rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 lukien
palkkausluokkaan A 28 kuuluvan professorin viran, jonka ala on hungarologia.
Viralle on samalla päätöksellä myönnetty täyttölupa 1.8.2002 alkaen. Virka on
sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan.

Yliopiston rehtori  hyväksyi  2.12.2002 tekemällään päätöksellä
virantäyttöselosteen ja antoi luvan viran täyttämiseen kutsumismenettelyä
käyttäen 1.1.2003-31.12.2007 väliseksi määräajaksi.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (n:o 309/93 ja 463/1998) 20 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja
ohjata tieteellistä tutkimusta tai taiteellista työtä, seurata tieteen tai taiteen
kehitystä alallaan, tarkastaa tutkielmia sekä hoitaa 19 §:n 1 momentissa
mainittuja tehtäviä. Professorin työ- ja opetusvelvollisuudesta on voimassa, mitä
siitä erikseen on sovittu.

Viran kelpoisuusvaatimukset

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.

Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n mukaan
yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja
kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 463 /1998 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
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suomen kielellä. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava
kyky ymmärtää ruotsin kieltä osoitetaan suomen tai ruotsin kielen taidon
osoittamisesta annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla. Tiedekuntaneuvoston
18.6.2002 tekemän päätöksen mukaisesti virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys
ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan (virantäyttöseloste). 

Viran täyttäminen kutsusta

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.

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18.6.2002
esittää yliopiston rehtorille, että hungarologian professorin virka täytettäisiin
kutsumismenettelyllä. Tiedekuntaneuvosto esitti virkaan kutsuttavaksi FT Tuomo
Lahdelman 1.1.2003-31.12.2007 väliseksi määräajaksi. Tiedekuntaneuvosto
perusteli  esitystä kutsumismenettelyn käyttämisestä dosentti Lahdelman
merkittävillä ansioilla hungarologia-projektin kehittämisessä Jyväskylän
yliopistossa.

Yliopiston rehtori päätti virantäyttöasetuksen (1581/1991 ja 462/1998) 17 §:n
mukaisesti kutsumismenettelyn käyttämisestä hyväksyessään 2.12.2002
tiedekuntaneuvoston esityksen virantäyttöselosteeksi. Dosentti Tuomo Lahdelma
on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen.

Asiantuntijalausunnot
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 18 §:n mukaan “sen jälkeen kun
virantäyttöseloste on hyväksytty ja kutsuttavaksi ehdotettu on antanut
suostumuksensa virkaan nimittämiseen, humanistinen tiedekunta valitsee
asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta tulee käydä ilmi, onko kutsuttavaksi
ehdotettu asiantuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen virkaan.” 

Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista virkaan on pyydettävä
asiantuntijalausunnot siten kuin virantäyttölain 8 §:ssä säädetään. Sen mukaan
tiedekunnan on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto
vähintään kahdelta asiantuntijalta.
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa,  mitä hallintomenettelylain 10 §:ssä
säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön
myöhemmässä vaiheessa. 

Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 10.12.2002 viran täytön
asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt: professori Vilmos Voigt (Budapestin Eötvös
Loránd -yliopisto) ja professori Danilo Gheno (Padovan yliopisto).
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille
esittelylistan 5/15.4.2003 liitteinä 1 ja 2.
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Molemmat asiantuntijat, professori Voigt ja professori Gheno ovat
lausunnoissaan ottaneet huomioon asetuksen edellytyksen kutsuttavan henkilön
kiistattomasta kelpoisuudesta virkaan. 

Seuraavassa tiivistetään professori Vilmos Voigtin luonnehdintoja FT Lahdelman
ansioista.

Dosentti Lahdelma on kiistatta kelpoinen Jyväskylän yliopiston hungarologian
professorin virkaan. Hän on kansainvälisesti tunnettu hungarologian asiantuntija,
jolla on paljon opetus- ja tutkimuskokemusta useista eri yliopistoista Suomessa,
Unkarissa ja Saksassa. Lahdelman ansioihin on luettava myös Jyväskylän
yliopiston hungarologian kehittämishankkeen käynnistäminen sekä sen
johtaminen. Lahdelman julkaisut niveltyvät hyvin täytettävänä olevan viran
tehtäväkenttään ja kansainvälisyydessään puoltavat Lahdelman ansioita virkaan.
Dosentti Lahdelman erikoisala - Unkarin kirjallisuus- ja kulttuurihistoria -
jatkavat Jyväskylän yliopiston hungarologian tutkimuksen perinnettä.  Lahdelma
on loistava opettaja sekä monipuolinen tutkija, joka tuntee hyvin unkarilaista
kulttuuria. Hänen asiantuntemuksensa Unkarin kirjallisuuden kehityshistorian
osalta ulottuu renesanssirunoudesta aina tämän päivän dekonstruktionaalisiin
menetelmiin. Jyväskylässä vuonna 2001 järjestetty viides kansainvälinen
hungarologian kongressi osoitti, että dosentti Lahdelma kuuluu hungarologian
asiantuntijoiden kansainväliseen kärkijoukkoon.

Professori Dhanilo Gheno toteaa lausunnossaan FT Lahdelman ansioista mm.
seuraavan:
“Lahdelma's scientific works are much more articulated than shown above and
sometimes he goes beyond the strict limits of the field of Hungarian studies,
confirming that there is an intellectual curiosity in him which I would define as
humanistic. As regards the field of Hungarian studies I can confirm that the
essays I have examined reveal a reliable scientific preparation and at the same
time an innate predisposition to a very clear talk which often reveals to be
fascinating and it surely makes easier the teaching tasks of the scholar. 
For all these purposes I strongly support his application for the professorship of
Hungarian studies at the University of Jyväskylä.”

Asiantuntijalausuntojen perusteella dosentti Tuomo Lahdelmaa voidaan pitää
virantäyttölain edellyttämällä tavalla kiistatta kelpoisena hungarologian
professorin virkaan.

Virkaehdotus ja tarkastusmenettely

Virantäyttöasetuksen 19 §:n mukaan asiantuntijalausunnot saatuaan humanistinen
tiedekunta päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan.
Asiantuntijalausuntojen ja kutsumisprosessia edeltäneissä selvityksissä syntyneen
käsityksen mukaan FT Tuomo Lahdelma täyttää virkaan kutsumisen edellytykset.
Hänellä on virkaan vaadittava suomen ja ruotsin kielen taito ja hän täyttää kaikki
viran muodolliset kelpoisuusehdot. Tiedekuntaneuvosto on kuunnellut 15.4.2003
FT Lahdelman opetusnäytteen ja hyväksynyt sen arvolauseella hyvä.  
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Esittelymuistio, FT Lahdelman tiivistetty ansioluettelo ja nimikirjanote ovat
liitteenä nro 2.

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

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

Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.

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

2. Esitettäneen, että FT Tuomo Lahdelma nimitettäisiin
hungarologian professorin virkaan kutsusta 1.8.2003 -
31.12.2007 väliseksi määräajaksi. 

PÄÄTÖS 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

5. ETNOLOGIAN ASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 10157)

Vireille 11.2.2003.
Historian ja etnologian  laitoksen laitosneuvosto on esittänyt, että
tiedekuntaneuvosto julistaisi haettavaksi etnologian assistentin viran A 19
(vakanssinro 10157) 1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2003, että  assistentin virat
täytetään  kolmivuotisina jatkokoulutuspaikkoina, joiden täyttöä varten
laaditaan virantäyttösuunnitelmat.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.
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Virkaa hakivat 14.4.2003 päättyneen määräajan kuluessa

FL Riitta Hänninen
FL Jukka Jouhki
FM Lari Kuhanen
Fil.yo Erkka Pehkonen
FM Nika Potinkara
LitL Maarit Ylönen

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n
mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Asetuksen (463/1998) 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.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Toivo Nygård esittää, että
etnologian assistentin virkaan nimitettäisiin  1.8.2003  alkavaksi
kolmivuotiskaudeksi FL Riitta Hänninen.

Laitoksen varajohtajan,  professori Ilmari Vesterisen ja laitoksen johtajan,
professori Toivo Nygårdin esitys on oheisena (liite nro 3).

ESITYS: 1. Todettaneen, että  hakijat Hänninen, Jouhki, Kuhanen,
Potinkara ja Ylönen  täyttävät viran kelpoisuusehdot. Hakija
Pehkonen ei täytä viran kelpoisuusehtoja tutkinnon osalta.

2. Nimitettäneen etnologian assistentin virkaan 1.8.2003
alkavaksi ja 31.7.2006 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi FL
Riitta Hänninen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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6. YLEISEN HISTORIAN ASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 10167)

Vireille 11.2.2003.
Historian ja etnologian  laitoksen laitosneuvosto on esittänyt, että
tiedekuntaneuvosto julistaisi haettavaksi yleisen historian assistentin viran A
19 (vakanssinro 10167) 1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2003, että  assistentin virat
täytetään  kolmivuotisina jatkokoulutuspaikkoina, joiden täyttöä varten
laaditaan virantäyttösuunnitelmat.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.
Virkaa hakivat 14.4.2003 päättyneen määräajan kuluessa

FM Pauli Heikkilä
FT Pasi  Ihalainen
FL Satu  Matikainen 
FM Simo Mikkonen 
FM Tytti Pintilä
FM Mikko Punkki
FL Timo Särkkä
FL Mari Vares 
FM Markus Mertaniemi, hakemus saapui hakuajan päättymisen jälkeen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n
mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Asetuksen (463/1998) 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.

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Toivo Nygård esittää, että
yleisen historian assistentin virkaan nimitettäisiin 1.8.2003 alkavaksi
kolmivuotiskaudeksi FL Satu Matikainen.
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Oppiaineen pääedustajan, professori Seppo Zetterbergin ja laitoksen johtajan,
professori Toivo Nygårdin esitys on oheisena (liite nro 4).

ESITYS: 1. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran
kelpoisuusehdot.

2. Nimitettäneen yleisen historian assistentin virkaan
1 . 8 . 2 0 0 3  a l k a v a k s i  j a  3 1 . 7 . 2 0 0 6  p ä ä t t y v ä k s i
kolmivuotiskaudeksi FL Satu Matikainen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

7. ENGLANNIN KIELEN ASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 10149)

Vireille 11.2.2003.
Kielten laitoksen laitosneuvosto on esittänyt, että tiedekuntaneuvosto julistaisi
haettavaksi englannin kielen assistentin viran A 19 (vakanssinro 10149)
1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2003, että  assistentin virat
täytetään  kolmivuotisina jatkokoulutuspaikkoina, joiden täyttöä varten
laaditaan virantäyttösuunnitelmat.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

Virkaa hakivat 14.4.2003 päättyneen määräajan kuluessa

FM Minna Haapio
FM Anu Halvari
FM Tiina Huohvanainen
FM Saara Jäntti
FM Samu Kytölä
FM Helena Miettinen
FM Tiina Mälkki

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n
mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
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Asetuksen (463/1998) 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.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että englannin kielen
assistentin virkaan nimitettäisiin 1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi FM
Helena Miettinen.

Laitoksen johtajan esitys on oheisena (liite nro 5).

ESITYS: 1. Todettaneen, että kaikki hakijat, täyttävät viran
kelpoisuusehdot.

2. Nimitettäneen englannin kielen assistentin virkaan
1 . 8 . 2 0 0 3  a l k a v a k s i  j a  3 1 . 7 . 2 0 0 6   p ä ä t t y v ä k s i
kolmivuotiskaudeksi FM Helena Miettinen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen  mukainen.

2. Esityksen  mukainen.

8. RANSKAN KIELEN ASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 10212)

Vireille 11.2.2003.
Kielten laitoksen laitosneuvosto on esittänyt, että tiedekuntaneuvosto julistaisi
haettavaksi ranskan kielen assistentin viran A 19 (vakanssinro 10212)
1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2003, että  assistentin virat
täytetään  kolmivuotisina jatkokoulutuspaikkoina, joiden täyttöä varten
laaditaan virantäyttösuunnitelmat.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.
Virkaa hakivat 14.4.2003 päättyneen määräajan kuluessa

FM Heli Blankenstein
FL Katja Heikkinen
FM Riikka Mahlamäki 
FL Anita Moilanen
Fil.yo Ritva-Liisa Olsbo
FM Marjo Rovera
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Caroline Zuber
Caroline Zuber on 23.4.2003 päivätyllä sähköpostiviestillä peruuttanut
hakemuksensa virkaan.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n
mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Asetuksen (463/1998) 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.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että ranskan kielen
assistentin virkaan nimitettäisiin 1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi FM
Heli Blankenstein.

Laitoksen johtajan esitys on oheisena (liite nro 6).

ESITYS: 1. Todettaneen, että hakijat Blankenstein, Heikkinen,
Mahlamäki ,  Moi lanen  ja  Rovera  täy t tävä t  v i ran
k e l p o i s u u s e h d o t .  H a k i j a  O l s b o  e i  t ä y t ä  v i r a n
kelpoisuusehtoja tutkinnon osalta.

2. Nimitettäneen ranskan kielen assistentin virkaan 1.8.2003
alkavaksi ja 31.7.2006 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi FM
Heli Blankenstein.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen  mukainen.

2. Esityksen  mukainen.

9. SUOMEN KIELEN ASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 10216)

Vireille 11.2.2003.
Kielten laitoksen laitosneuvosto on esittänyt, että tiedekuntaneuvosto julistaisi
haettavaksi suomen kielen assistentin viran A 19 (vakanssinro 10216)
1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.
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Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2003, että  assistentin virat
täytetään  kolmivuotisina jatkokoulutuspaikkoina, joiden täyttöä varten
laaditaan virantäyttösuunnitelmat.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.
Virkaa hakivat 14.4.2003 päättyneen määräajan kuluessa

FM Jarmo Jantunen
FK Leena Lähdesmäki
FM Inka Mikkonen
FM Lea Nieminen
FM Tommi Nieminen
FM Kati Rantala
FM Marja Raulo-Porkkala, hakemus saapui hakuajan päättymisen jälkeen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n
mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Asetuksen (463/1998) 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.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että suomen kielen
assistentin virkaan nimitettäisiin 1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi FM
Lea Nieminen.

Laitoksen johtajan esitys on oheisena (liite nro 7).

ESITYS: 1. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran
kelpoisuusehdot.

2. Nimitettäneen suomen kielen assistentin virkaan 1.8.2003
alkavaksi ja 31.7.2006 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi FM
Lea Nieminen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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10. PUHEVIESTINNÄN ASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 10233)

Vireille 11.2.2003.
Viestintätieteiden  laitoksen laitosneuvosto on esittänyt, että
tiedekuntaneuvosto julistaisi haettavaksi puheviestinnän assistentin viran A
19 (vakanssinro 10233) 1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2003, että  assistentin virat
täytetään  kolmivuotisina jatkokoulutuspaikkoina, joiden täyttöä varten
laaditaan virantäyttösuunnitelmat.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.
Virkaa haki 14.4.2003 päättyneen määräajan kuluessa

FM Annaleena Ylinen

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n
mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Asetuksen (463/1998) 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.

Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja Heikki Luostarinen esittää, että
puheviestinnän assistentin virkaan nimitettäisiin 1.8.2003 alkavaksi
kolmivuotiskaudeksi FM Annaleena Ylinen.
Oppiaineen pääedustajan, professori Maili Pörhölän ja laitoksen varajohtajan,
professori Heikki Luostarisen lausunto on oheisena (liite nro 8).

ESITYS: 1. Todettaneen, että  hakija Ylinen täyttää viran
kelpoisuusehdot.

2. Nimitettäneen puheviestinnän assistentin virkaan 1.8.2003
alkavaksi ja 31.7.2006 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi FM
Annaleena Ylinen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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11. TIEDOTUSOPIN ASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 10234)

Vireille 11.2.2003.
Viestintätieteiden  laitoksen laitosneuvosto on esittänyt, että
tiedekuntaneuvosto julistaisi haettavaksi tiedotusopin assistentin viran A 19
(vakanssinro 10234) 1.8.2003 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 11.2.2003, että  assistentin virat
täytetään  kolmivuotisina jatkokoulutuspaikkoina, joiden täyttöä varten
laaditaan virantäyttösuunnitelmat.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

Virkaa haki 14.4.2003 päättyneen määräajan kuluessa

FL Pirita Juppi
FM, TaK Kyösti Vaara

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Asetuksen 309/1993 muuttamisesta annetun asetuksen 463/1998 15 §:n
mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Asetuksen (463/1998) 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.

Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja Heikki Luostarinen esittää, että
tiedotusopin assistentin virkaan nimitettäisiin 1.8.2003  alkavaksi
kolmivuotiskaudeksi FL Piritta Juppi.

Oppiaineen pääedustajan, professori Raimo Salokankaan ja laitoksen
varajohtajan, professori  Heikki Luostarisen  esitys on oheisena (liite nro 9).

ESITYS: 1. Todettaneen, että molemmat hakija täyttävät viran
kelpoisuusehdot.
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2. Nimitettäneen tiedotusopin assistentin virkaan 1.8.2003
alkavaksi ja 31.7.2006 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi FL
Pirita Juppi.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

12. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Toivo Nygård esittää,
että FM Jenni Toivanen nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2003-31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
OPM:n rahoittama historiatieteiden tutkijakoulu.

Kielten laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää,
että M.A. Eleonor Underwood nimitettäisiin englannin kielen lehtorin
(vakanssinro 10625) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2003-31.7.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta
Luukka esittää, 
että FM Katja Mäntylä nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 15.4.2003-31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen
Akatemian määräaikainen projekti.

Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä
esittää,
että Annika Waenerbergille myönnettäisiin virkavapaus taidehistorian
professorin virasta (vakanssinro 10835) virasta ajaksi 1.8.2003-31.7.2004.
Virkavapauden perusteluna on siirtyminen Suomen Akatemian varttuneeksi
tieteenharjoittajaksi.
että FT Annika Waenerberg  nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2003-31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti.

Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että FT Päivi Vaahterikko-Mejía nimitettäisiin  yhteisöviestinnän yliassistentin
määräaikaiseen virkasuhteeseen  ajaksi 1.8.2003-31.7.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on avoinna olevan assistentin viran (vakanssinro 10232) hoito
yliassistentuurina.

Hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, 
että FL Vesa Jarva nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.6.-30.6.2003 ja 1.8.2003-31.12.2003.  Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen projekti/kaksiportaisen tutkinnon kehittäminen.
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ESITYS: Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

13. LAUSUNTO RAHOITUSTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

Hallintovirasto on pyytänyt lausunnot rahoitustyöryhmän muistiosta 12.5.2003
mennessä. Muistio on ollut nähtävänä yliopiston verkkosivuilla osoitteessa
www.mit.jyu.fi/tiihonen/rahamalli. 

ESITYS: Annettaneen oheisen liitteen nro 10 mukainen lausunto.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen pienin lisäyksin.

14. OIKAISUPYYNTÖ

Kirjallisuuden opiskelija Kati Joutjärvi on toimittanut tiedekunnalle
yliopistoasetuksen (nro 115/98 17. §) mukaisen oikaisupyynnön, joka koskee
hänen pro gradu - tutkielmansa “Äit iys  Niskavuori-näytelmissä -
kontekstuaalinen tulkinta” arvostelua.  

Lausunnon gradusta ovat antaneet professori Leena Kirstinä ja yliassistentti
Katriina Kajannes, jotka ehdottivat työlle arvolausetta hyvä. Varadekaani Heikki
Hanka hyväksyi tutkielman 20.5.2003 mainitulla arvolauseella. Oikaisupyyntö
ja tarkastajien lausunnot on jaettu aiemman kokouksen (15.4.2003) esityslistan
liitteinä. Tiedekunta päätti pyytää lisälausunnon  dosentti Jukka Ammondtilta.
Lausunto on oheisena  (liite nro 11).   

  

ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa
varadekaanin aiempaa päätöstä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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15. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Eskelinen, Leinonen, Rautio, Valkonen)

FM Heikki Eskelinen on anonut väittelylupaa Suomen historian väitöskirjaksi
tarkoitetulle tutkimukselleen Me tahdoimme suureksi Suomen maa. Akateemisen
Karjala-Seuran historia I: Tausta, organisaatio, aatteet ja asema yhteiskunnassa
1922–1939. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Timo
Soikkanen (Turun yliopisto) ja dosentti Lasse Kangas. Tutkimuksen
pääohjaajana toimii professori Toivo Nygård. 

FL Kari Leinonen on anonut väittelylupaa ruotsin kielen väitöskirjaksi
tarkoitetulle tutkimukselleen Finlandssvenskt sje-, tje- och s-ljud i kontrastiv
belysning. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Kari
Suomi (Oulun yliopisto) ja emeritusprofessori Claes-Christian Elert.
Tutkimuksen pääohjaajana toimii dosentti Veijo V. Vihanta (Helsingin
yliopisto). 

FL Riitta Rautio on anonut väittelylupaa musiikkitieteen väitöskirjaksi
tarkoitetulle tutkimukselleen Form and Narrative in Fortspinnungstypus.
Schema-theoretical explorations on J. S. Bach’s cantata aria introductions.

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori
Robert Gjerdingen (Northwestern University, Illinois) ja professori Anne
Sivuoja-Gunaratnam (Turun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana toimii
professori Matti Vainio. 

FL Tarja Valkonen on anonut väittelylupaa puheviestinnän väitöskirjaksi
tarkoitetulle tutkimukselleen Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia
lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin.

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Ritva
Jakku-Sihvonen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Jukka-Pekka Puro (Turun
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana toimii professori Maarit Valo. 

ESITYS: Määrättäneen. 

PÄÄTÖS: Määrättiin.
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16. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Veijola)

Professori Hannu Nieminen (Turun yliopisto) ja FT Tuulikki Tuomainen
esittävät, että FM Anna Veijolan yleisen historian lisensiaatintutkimus Länsi-
Berliinin opiskelijaradikalismi Die Zeit ja Der Spiegel -lehtien kuvaamana
vuosina 1965-1969 hyväksyttäisiin.

Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Veijolalle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13). 

Professori Seppo Zetterbeg esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

17. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Malkavaara, Veijola)
 

Tutkintoa ovat anoneet:

Heta-Liisa Malkavaara
pääaine: yhteisöviestintä

hyväksytty

Anna Liisa Veijola
pääaine: yleinen historia

hyvä

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

18. VÄITTELYLUPA (Mikkonen)

Pöydälle 17.9.2002.

FM Yrjö Mikkonen on anonut väittelylupaa musiikkitieteen väitöskirjaksi
tarkoitetulle tutkimukselleen On Conceptualisation of Music. Applying Systemic
Approach to Musicological Concepts with Practical Examples. Tiedekunta
m ä ä r ä s i  e n n a k k o t a r k a s t a j i k s i  5 . 4 . 2 0 0 2  p r o f e s s o r i  A n n e
Sivuoja-Gunaratnamin (Turun yliopisto) ja professori Raymond Monellen
(Reader in Music, Edinburghin yliopisto). Tarkastajien lausunnot sekä FM
Mikkosen laatima vastine professori Sivuoja-Gunaratnamin lausunnosta ovat
oheisina (liitteet nro 14 ,15 ja 16).

PÄÄTÖS: Väittelylupaa ei myönnetty.
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19. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Gerlander)

FL Maija Gerlander on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Jännitteet lääkärin ja potilaan välisessä
viestintäsuhteessa. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 8.10.2002
dosentti Antti Uutelan (Kansanterveyslaitos) ja dosentti Pekka Isotaluksen
(Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 17 ja 18).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

20. VÄITÖSTILAISUUS (Gerlander)

FL Maija Gerlander on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Jännitteet lääkärin ja potilaan välisessä
viestintäsuhteessa. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 8.10.2002
dosentti Antti Uutelan (Kansanterveyslaitos) ja dosentti Pekka Isotaluksen
(Helsingin yliopisto). 

Väitöstilaisuus pidetään keskiviikkona 18.6.2003 klo 12 Blomstedtin salissa.
Vastaväittäjänä toimii dosentti Antti Uutela (Kansanterveyslaitos) ja
kustoksena professori Maarit Valo.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Jyväskylässä 14. toukokuuta 2003

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


