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1.

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu kokoukseen on lähetetty 13.11.2003.
PÄÄTÖS:

2.

Todettiin.

TIEDOKSI
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
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3.

PUHEVIESTINNÄN LEHTORIN VIRKA
(vakanssinro 10617)
Vireille 17.6.2003.
Kokouksessaan 17.6.2003 tiedekuntaneuvosto hyväksyi puheviestinnän lehtorin
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää
hallintovirastolle, että se julistaisi viran haettavaksi 1.1.2004 alkaen.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi ja 10.10.2003 päättyneen määräajan
kuluessa virkaa haki
FT Tarja Valkonen.
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.
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.
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Viran ala ja tehtävät.
Viestintätieteiden laitoksessa on neljä viestintäainetta: puheviestintä,
journalistiikka ja yhteisöviestintä sekä kulttuurienvälisen viestinnän ja
kansainvälisten suhteiden maisteriohjelma.
Puheviestinnän toiminta-ajatuksena on tuottaa ja soveltaa tietoa
vuorovaikutuksesta ja edistää siten keskinäistä ymmärtämystä sekä yksilöiden ja
ryhmien vaikuttamismahdollisuuksia. Tieteenalan tehtävänä on analysoida ja
ymmärtää viestintäkäyttäytymistä, ihmisten välisiä viestintäyhteyksiä ja
viestintäsuhteita sekä kehittää vuorovaikutuksen teoriaperustaa.
Puheviestintä-oppiaineen ydin on ihmisten välisessä kanssakäymisessä,
toteutuipa se yksityisissä tai julkisissa konteksteissa, kasvotusten tai erilaisten
viestintävälineiden ja -teknologian avulla. Puheviestinnän tutkimuksen painoalat
ovat viestintäorientaatiot vuorovaikutussuhteissa, puheviestinnän oppiminen ja
opettaminen, viestintäteknologian avulla tapahtuva vuorovaikutus sekä työelämän
viestintäkontekstit.
Lehtori antaa opetusta puheviestinnän eri osa-alueilta. Hän osallistuu syventävien
opintojen tutkimusseminaarin pitämiseen sekä ohjaa pro gradu -tutkielmia.
Virkatehtäviin kuuluvat myös osallistuminen kansainväliseen opetusyhteistyöhön
sekä tutkimustyö.
Lehtoraatin lisäksi puheviestinnässä on kaksi professuuria, yliassistentuuri ja
assistentuuri.
Tiedekuntaneuvosto on 28.10.2003 pitämässään kokouksessa vapauttanut hakija
Valkosen opetusnäytteen antamisesta hänen aikaisemmin pitämiensä
opetusnäytteiden perusteella.
FT Tarja Valkonen on valmistunut filosofian tohtoriksi 16.9.2003 Jyväskylän
yliopistosta. Hänen puheviestinnän alaan kuuluva väitöskirjansa
Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja
ryhmätaitoihin on hyväksytty arvolauseella erinomainen.
FT Valkosen työura on selostettu yksityiskohtaisesti laitoksen esityksessä.
Yli kahdenkymmenen vuoden yliopistouran aikana (assistenttina, tutkijana,
yliassistenttina ja lehtorina) Valkonen on saavuttanut erittäin vankan
opetuskokemuksen. Hän on tuottanut puheviestinnän oppimisen ja opettamisen
kysymyksiin fokusoituvia julkaisuja, toiminut puheviestinnän pro gradu
-tutkielmien ohjaajana ja tarkastajana sekä osallistunut puheviestinnän opetuksen,
opetussuunnitelmien ja valintakokeiden kehittämiseen ja arviointiin. Valkonen on
toiminut lisäksi asiantuntijatehtävissä sekä yliopiston sisällä että sen ulkopuolella.
Väitöskirjansa lisäksi FT Valkonen on julkaissut yhteensä 10 yksin tuotettua
artikkelia ja kaksi yhteisartikkelia kotimaisissa tieteellisissä lehdissä ja
julkaisusarjoissa.
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Oppiaineen pääedustajan, professori Maili Pörhölän ja laitoksen johtajan,
professori Heikki Luostarisen esitys on liitteenä nro 1.
ESITYS:

1. Todettaneen FT Tarja Valkonen kelpoiseksi virkaan.
2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että lehtorin virkaan,
jonka ala on puheviestintä nimitettäisiin FT Tarja Valkonen
1.1.2004 alkaen.

PÄÄTÖS:

1. Esityksen mukainen.
2. Esityksen mukainen.

4.

SUOMEN HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 11153)
Vireille 3.6.2003.
Kokouksessaan 17.6.2003 tiedekuntaneuvosto hyväksyi Suomen historian
yliassistentin viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti
esittää hallintovirastolle, että se julistaisi viran haettavaksi 1.1.2004 alkavaksi
viisivuotiskaudeksi.
Hallintovirasto julisti viran haettavaksi ja 10.10.2003 päättyneen määräajan
kuluessa virkaa hakivat
MA Dean William Bennett
FL Piia Einonen
FT Marja Kokko
FT Jari Ojala
FT Heikki Roiko-Jokela
MA Dean William Bennett on sähköpostiviestillään peruuttanut hakemuksensa
virkaan.
FL Piia Einonen on 27.10.2003 päivätyllä kirjeellään peruuttanut hakemuksensa
virkaan.
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/1993) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva,
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä
opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtävänalaan.
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko
hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.
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Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan.
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 tai muulla, yliopiston johtosäännössä määrätyllä
tavalla.
Asetuksen (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 tai ruotsin
kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä.
Viran ala ja tehtävät. Virka on sijoitettu historian ja etnologian laitokselle
Suomen historian oppiaineeseen. Yliassistentin tehtäviin kuuluu sekä tutkimusta
että opetusta. Viran painoalaa ei ole kummassakaan tarkemmin määritelty.
Suomen historia on Jyväskylän yliopistossa ymmärretty laaja-alaisena, eri
aikakausia ja erilaisia teemoja tutkivana ja yhdistävänä oppiaineena.
Tutkimuksessa ja opetuksessa korostuvat monipuolinen lähdetuntemus ja pitkän
aikavälin tarkastelu.
Haettavana oleva virka liittyy Suomen historian
tutkimuksen pääpainoaloihin, joista mainittakoon mm. Ruotsin ajan yhteiskuntaja taloushistoria, mielipiteiden ja mentaliteettien historia, vähemmistö- ja
marginaaliryhmien historia, luonnon ja ympäristön historia, asutuksen ja
maaseudun historia sekä paikallis- ja yrityshistoria. Yliassistentin
opetusvelvollisuus sisältää Suomen historiassa eritasoisten opinnäytetöiden
ohjausta sekä seminaari- ja luento-opetusta.
Tiedekuntaneuvosto on 28.10.2003 pitämässään kokouksessa vapauttanut hakijat
Ojala ja Roiko-Jokela opetusnäytteen antamisesta heidän aikaisemmin pitämiensä
opetusnäytteiden perusteella.
Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 3.11.2003 ja arvostelulautakunta hyväksyi
Marja Kokon opetusnäytteen arvolauseella hyvä. Opetusnäytetilaisuuden
pöytäkirja on oheisena (liite nro 2).
Oppiaineen pääedustaja professori Toivo Nygård ja laitoksen johtaja, professori
Petri Karonen ovat yhteisessä esityksessään perustelleet valintaa seuraavasti:
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“Edellä mainittujen kriteerien valossa kaikki kolme haussa jäljellä olevaa täyttää
mitat. Kokko, Ojala ja Roiko-Jokela ovat erittäin tasokkaita hakijoita. FT Kokko
jää kuitenkin jälkeen dosenteista Ojala ja Roiko-Jokela, jotka ovat mm.
menestyneet professorinviran hauissa (Ojala taloushistorian professorin
viranhaussa; Roiko-Jokela Suomen historian professorin viranhaussa). Kokon
laaja tuotanto on laadukasta ja hänen kokemuksensa opetustyössä sekä laitoksen
muussa toiminnassa vahva, mutta tilaustutkimuksissaan hänellä ei ole ollut
mahdollisuuksia problematisoida tutkittavia asioita samalla tavalla kuin ns.
perustutkimuksessa on mahdollista. Tällä ei ole tarkoitus arvottaa eri
tutkimus-alueita, mutta tosiasia on, että tutkimuksen tilaaja haluaa usein muuta
kuin tieteen sisältä lähtevää kysymyksenasettelua.
Dosentti Roiko-Jokelan tuotanto on luku- ja sivumääräisesti erittäin laaja ja tässä
suhteessa hän voittaa dosentti Ojalan. Ojala on kuitenkin julkistanut
tutkimustuloksiaan runsaasti kovasti kilpailluilla kansainvälisillä foorumeilla
(aikakauslehdet ja seminaari-raportit) ja vallankin referee-julkaisuissa, mikä on
tänä päivänä valintoja tehtäessä erityisesti huomioon otettava tekijä. Ojalan
tutkimukset ovat korkeatasoisia ja usein monitieteisellä otteella kyllästettyjä.
Hänen tuotantonsa sijoittuu suurelta osin (Suomen) taloushistorian alueille, mikä
ei välttämättä ole tätä hakua ajatellen negatiivinen piirre. Se pikemminkin
täydentäisi laitoksen tutkimusta liittäen Suomen historian tutkimukseen entistä
voimakkaamman talous- ja yhteiskuntahistoriallisen aspektin. Tasapuolisuuden
nimessä on todettava, että Roiko-Jokelan todella laajassa tutkimuskentässä on
alueita, jotka onnistuneella tavalla kytkevät hänen tutkimus- ja opetustoimintansa
muihinkin kuin historia-aineisiin, mm. ympäristötieteisiin.
Sekä Ojalan että Roiko-Jokelan tutkijanura näyttää jatkuvan vahvasti
progressiivisena. Heidän tutkijankuvaansa kuuluu myös aktiivinen kontaktinhaku
alan edustajiin Suomessa ja Skandinaviassa, Roiko-Jokelalla myös Baltiaan ja
Ojalalla vieläkin laajempiin kansainvälisiin ympyröihin. Koko tieteellistä
toimintaa ajatellen Ojala näyttää enemmän ulospäin suuntautuneelta.
Tutkimustoiminnan johtajina heillä on runsaasti kokemusta, sillä kummatkin ovat
toimineet vaativien tutkimushankkeiden vastuullisina johtajina. Tutkimuksissaan
Ojala on pyrkinyt innovatiivisempiin ja modernimpiin ratkaisuihin kuin
Roiko-Jokela. Ojala ja Roiko-Jokela - kuten Kokkokin - edustavat selvästi
empiirisesti vahvaa historiantutkimuksen suuntausta, jos kohta Ojala on
hakijoista kaikkein teoriatietoisin ja myös ahkera teorioiden käytäntöön ja
kulloiseenkin kysymykseen soveltaja.
Roiko-Jokelalla on enemmän kokemusta yliopisto-opetuksesta kuin Ojalalla, joka
kuitenkin tunnetaan uusia tutkimuksellisia ja opetuksellisia ratkaisuja suosivana
tutkijana ja opettajana. Hänellä on myös pedagoginen pätevyys opettajan virkaan.
Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä perusteluna korostamme erästä seikkaa.
Ojala on koko Historian/ Historian ja etnologian laitoksella toimimisensa ajan
osallistunut intensiivisesti laitoksen käytännön hallintoon, suunnittelutyöhön ja
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erityisesti uudenaikaiseen tekniikkaan perustuvan opetustyön kehittämiseen.
Käsityksemme on, että erikoistutkija, dosentti Jari Ojala täyttää kahdesta erittäin
tasokkaasta hakijasta parhaiten nyt haettavana olevan Suomen historian
yliassistentin viran vaatimukset ja sopivimmin täydentää historian ja etnologian
laitoksen tutkijoiden ja opettajien ryhmää sekä vastaa niihin haasteisiin, joita
laitoksella ja Suomen historian oppiaineella on tutkimuksessa ja opetuksessa
tulevaisuuden osalta.
Oppiaineen pääedustaja professori Toivo Nygårdin ja laitoksen johtaja, professori
Petri Karosen esitys sekä hakijoiden ansioiden vertailu on liitteenä nro 3.
ESITYS:

1. Todettaneen hakijoiden Bennett ja Einonen peruutukset.
2. Arvosteltaneen hakija Kokon opetusnäyte.
3. Todettaneen, että hakijat Kokko, Ojala ja Roiko-Jokela
täyttävät kaikki virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot.
4. Nimitettäneen FT Jari Ojala Suomen historian yliassistentin
virkaan 1.1.2004 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.

PÄÄTÖS:

1. Esityksen mukainen.
2. Arvosteltiin hakija Kokon opetusnäyte arvolauseella hyvä.
3. Esityksen mukainen.
4. Esityksen mukainen.

5.

VIRANHOITOJÄRJESTELYT
Kielten laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää,
että FL Rolf Wilfinger nimitettäisiin saksan kielen ulkomaalaiselle tarkoitettuun
lehtorin virkaan (vakanssinro 10593) ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito (liite nro 4).
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä
esittää,
että Pauline von Bonsdorffille myönnettäisiin virkavapaus taidekasvatuksen
professorin virasta (vakanssinro 10834) ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Virkavapauden
perusteena on hoitovapaa.
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että KT Marjatta Saarnivaara nimitettäisiin taidekasvatuksen professorin
(vakanssinro 10834) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.7.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/von Bonsdorff (liite nro 5).

6.

ESITYS:

Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukainen.

VIRANHOITOJÄRJESTELYT
Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää,
että FT Pirjo Korkiakangas nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti Tradition och modernitet.
että FM Tiina-Riitta Lappi nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian rahoittama määräaikainen projekti Tradition och modernitet.
että FT Olli Matikainen nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2004 - 31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti Oikeudet, käräjöinti ja kansa
suomalaisessa maalaisyhteisössä.
että Juha Sihvolalle myönnettäisiin virkavapaus yleisen historian professorin
virasta (vakanssinro 00078) ajaksi 1.1. - 31.7.2004. Virkavapauden perusteena
on työskentely Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan kuuluvassa
tutkimushankkeessa Mielen historia ensimmäisenä varajohtajana.
Kielten laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää,
että Terho Joutsenelle myönnettäisiin virkavapaus amanuenssin virasta
(vakanssinro 00045) ajaksi 1.1. - 30.9.2004. Virkavapauden perusteena on
vuorotteluvapaa.
että FM Kirsi Kesänen nimitettäisiin amanuenssin (vakanssinro 00045)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 30.9.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on sijaisuus/Joutsen.
Musiikin laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää,
että PhD Sanna Iitti nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti Teknologisten ja visuaalisten tekijöiden valottaminen
nykymusiikissa.
että PhD Geoffrey Luck nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti Älykkäät musiikkijärjestelmät musiikkiterapiassa.
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että FM Kari Riikkilä nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti Älykkäät musiikkijärjestelmät musiikkiterapiassa.
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta Luukka
esittää,
että FM Mari Aro nimitettäisiin tutkimusassistentin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti Situated metalinguistic awareness.
että YTM Ari Maijanen nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2004 - 31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
Yleisiin kielitutkintoihin ja Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kielitaidon
arviointijärjestelmän pilotointiin liittyvät tehtävät.
että KM, PkO Annamari Murtorinne nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1. - 31.5.2004. Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin
myöntämä määräraha lehtorin palkkaamiseksi tutkimustyöhön väitöskirjaa varten.
että yo-merkonomi Helen Niskanen nimitettäisiin projektisuunnittelijan
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2004 - 31.12.2006. Määräaikaisuuden
perusteena on sekä kotimaisten rahoittajien että Euroopan Unionin rahoittamien
määräaikaisten hankkeiden hallinnointi.
että FM Johanna Peltola nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2004 - 31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen Langnet-tutkijakoulu.
että merkonomi Sari Särkioja nimitettäisiin osastosihteerin (vakanssinro 10739)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2004 - 31.12.2006. Määräaikaisuuden
perusteena on sijaisuus/Niskanen.

7.

ESITYS:

Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukainen.

ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
(vakanssinumero 11208)
Vireille 18.11.2003.
Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen on esittänyt 4.11.2003 humanistiselle
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi englannin kielen lehtorin viran
1.8.2004 alkaen. (liite nro 6).
Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena (liite
nro 7).
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Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja kielten laitoksen
henkilöstökuluihin (budjettivarat).

8.

ESITYS:

Hyväksyttäneen liitteen nro 7 mukainen virantäyttösuunnitelma
ja esitettäneen hallintovirastolle, että englannin kielen lehtorin
virka julistetaan haettavaksi.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukainen.

VIRKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Vireille 18.11.2003.
Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen on esittänyt 18.9.2003 humanistiselle
tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi amanuenssin viran (suomen kieli)
(vakanssinumero 00047) (liite nro 8).
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Leena Kirstinä on esittänyt
humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi haettavaksi osastosihteerin viran
(vakanssinumero 10956) (liite nro 9).

9.

ESITYS:

Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi virat haettaviksi.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukainen.

MUSIIKIN OPETUKSEN YHTEISTYÖ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN
KANSSA

Tiedekuntien dekaanit asettivat 30.6.2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli esittää
erilaisia vaihtoehtoisia malleja musiikinopetuksen, erityisesti soitonopetuksen
kehittämiseksi humanistisessa ja kasvatustieteiden tiedekunnassa. Työryhmä jätti
raporttinsa dekaaneille määräaikaan 15.10.2003 mennessä (liite nro 10). Asiasta
järjestettiin keskustelutilaisuus laitosten henkilökunnalle 6.10.2003.
Tiedekuntien ja laitosten yhteistyö on käynnistynyt. Molempien tiedekuntien
käymissä tulosneuvotteluissa rehtorin kanssa on sovittu, että tiedekunnat ryhtyvät
toteuttamaan työryhmän muistion mukaisia toimenpiteitä ja raportoivat niistä
31.5.2004 mennessä.
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Tiedekuntien välisissä keskusteluissa on sovittu, että dekaanit asettavat
musiikinopetuksen yhteistyötä varten toimikunnan, johon molemmista
tiedekunnista tulee 5 edustajaa.

10.

ESITYS:

Nimettäneen humanistisen tiedekunnan edustajiksi
musiikinopetuksen yhteistyötoimikuntaan seuraavat henkilöt:
professori Jukka Louhivuori
lehtori Erja Kosonen
lehtori Ingegärd Lindroth
opiskelija Marjo Riihimäki
ja hallintopäällikkö Matti Myllykoski.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukainen

RUOTSIN KIELEN TAIDON OSOITTAMINEN

Taidehistorian pääaineopiskelija Ari Tanhuanpää pyytää, että hänen Helsingissä
12.4.2003 suorittamansa ns. valtion pieni kielitutkinto ruotsin kielessä (god
förmåga att i tal och skrift använda svenska språket) hyväksyttäisiin osoittamaan
tutkinnossa vaadittu toisen kotimaisen kielen taito.
Kyseinen kielitutkinto riitti osoittamaan tutkinnossa vaaditun ruotsin taidon
12.2.2002 saakka, jonka jälkeen dekaanilla oli neuvoston antamat valtuudet
hyväksyä korvaavuuksia vuoden 2002 loppuun. Tanhuanpää asuu ja käy töissä
Helsingissä, jonka takia hän ei ollut tietoinen päätöksestä. Hän on käynyt
kielitutkintoon valmentavan kurssin Helsingin aikuisopistossa.

11.

ESITYS:

Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukainen.

OPISKELIJAVALINTA 2004

Tiedekunnan ensi kesän ns. normaalivalinnan hakuyksiköt, kiintiöt,
valintamenettely ja -kriteerit sekä aikataulut esitetään hyväksyttäväksi oheisena
(liite nro 11).
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Liite ei sisällä hakukohteiden kuvauksia eikä kaikkia valintakokeisiin liittyviä
käytännön ohjeita. Ne työstetään painettavaan oppaaseen, JY:n verkkosivuille
sekä valtakunnalliseen verkko-oppaaseen joulukuun alkuun mennessä.
Normaalivalinnan lisäksi oppaisiin tulee ennakkotietoja eräistä erikoishauista,
jotka on mainittu liitteessä.

12.

ESITYS:

Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Esityksen mukainen.

VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kemp)

MA Chris Kemp on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Towards a holistic interpretation of
musical genre analysis.
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori David
Wray (University of Minnesota) ja professori Vesa Kurkela (SibeliusAkatemia). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri Toiviainen.

13.

ESITYS:

Määrättäneen.

PÄÄTÖS:

Määrättiin.

LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Mahlamäki)

Dosentti Jan Blomstedt ja professori Leena Kirstinä esittävät, että EM Riikka
Mahlamäen kirjallisuuden lisensiaatintutkimus Intertekstuaalisuus ja -figuraalisuus Guillaume Apollinairen teoksessa L’Enchanteur pourrissant
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tarmo Kunnas.
Lausunnot on lähetetty FM Mahlamäelle ja
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13).

toimitetaan

oheisina
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Professori Leena Kirstinä esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

PÄÄTÖS:

14.

Hyväksyttiin.

FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Mahlamäki)
Tutkintoa on anonut:
Riikka Maria Mahlamäki
pääaine:
kirjallisuus
hyvä
PÄÄTÖS:

15.

Myönnettiin.

VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Mikkonen, Suoninen)
FM Yrjö Mikkonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan On Conceptualisation of Music; Applying
Systemic Approach to Musicological Concepts with Practical Examples of Music
Theory and Analysis. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi
28.10.2003 professori George E. Laskerin (University of Windsor, Kanada) ja
professori James Rhodesin (Jacksonville University, Florida).Tarkastajien
lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 14 ja 15).
YTL Annikka Suoninen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Mediakielitaidon jäljillä.
Lapset ja nuoret valikoivina mediankäyttäjinä. Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 16.9.2003 dosentti Kimmo Jokisen ja VTT Juha
Kytömäen (Yleisradion yleisötutkimusosasto). Tarkastajien lausunnot ovat
oheisina (liitteet nro 16 ja 17).
PÄÄTÖS:

Myönnettiin.
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16.

VÄITÖSTILAISUUS (Paananen, Suoninen)
FL Pirkko Paananen on anonut väittelylupaa musiikkikasvatuksen
väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselleen Monta polkua musiikkiin. Tonaalisen
musiikin perusrakenteiden kehittyminen musiikin tuottamis- ja
improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6–11. Tiedekuntaneuvosto myönsi
väittelyluvan 28.10.2003. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 13.12.2003 klo 12
salissa M103. Vastaväittäjänä toimii professori Maija Fredrikson (Oulun
yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Louhivuori.
YTL Annikka Suoninen on anonut väittelylupaa nykykulttuurin tutkimuksen
väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselleen Mediakielitaidon jäljillä. Lapset ja
nuoret valikoivina mediankäyttäjinä. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina
19.12.2003 klo 12 Blomstedtin salissa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tommi
Hoikkala (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Katarina Eskola.
ESITYS:

Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

Jyväskylässä 19. marraskuuta 2003

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani

Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö

Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä

