
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2003
TIEDEKUNTANEUVOSTO
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Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-14 1-14
Varadekaani Heikki Hanka 1-14 1-14
Professori Matti Rahkonen 1-14 1-14
Professori Tarmo Kunnas 1-14 1-14
Professori Matti Vainio Bo Lönnqvist 1-14 1-14
Professori Toivo Nygård 1-14 1-14
Professori Matti Leiwo 1-14 1-14
Professori Minna-Riitta Luukka 1-14 1-14
Lehtori Tuula Hirvonen 1-14 1-14
Lehtori Erja Kosonen 1-14 1-14
Lehtori Bertold Fuchs 1-14 1-9
Tutkija Ari Huhta 1-11, 13-14 1-11
Amanuenssi Leena Mikkola 1-14 1-11
Opiskelija Kati Lappeteläinen  Sara Laitiolampi 1-14 1-9
Opiskelija Tuomas Lonka 1-14 1-9
Opiskelija Toni Peltonen 1-14 1-9
Opiskelija Saija Taivalmäki 1-14 1-9
Opiskelija Antti Vesala Tero Leponiemi 1-14 1-9

Esittelijät: Hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1-5)
    Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 6-14)

Pöytäkirjanpitäjänä osastosihteeri Pirjo Saaretjoki, saaretjo@campus.jyu.fi,  puh. 1202

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 20.3.2003.

PÄÄTÖS: Todettiin. 

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Hallituksen/dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. ENGLANNIN KIELEN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 00068)    

Vireille 16.10.2001.

Virka on  perustettu rehtorin päätöksellä 1.8.1998.
Yliopiston rehtori hyväksyi 17.12.2001 tekemällään  päätöksellä englannin kielen
professorin viran virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisena.
Virantäyttöselosteessa on todettu, että tämän viran tehtäväpiiriin kuuluvat
erityisesti diskurssin- ja tekstien tutkimus. 
Hallintovirasto julisti viran  haettavaksi.

Virkaa hakivat 4.2.2002 päättyneen määräajan kuluessa:
FT Sirpa Leppänen
FT Tarja Nikula
FT Sanna-Kaisa Tanskanen
FT Greg Watson

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 12.12.2001 tekemän päätöksen mukaan virkaan vaaditaan
tieteellinen pätevyys. (Virantäyttöseloste).

Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 5.3.2002 viran täytön
asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt: professori Claire Kramsch (University of
California/Berkeley), professori Tuija Virtanen (Växjö universitet) ja professori
Jan-Ola Östman (Helsingin yliopisto).
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Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 1-3).

Asetuksen (1581/91) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.

Tiedekuntaneuvosto päätti kutsua opetusnäytteitä pitämään kaikki hakijat.
Tiedekuntaneuvosto päätti 21.1.2003 pitämässään kokouksessa, että viran
opetusnäytetilaisuus järjestetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä
4.3.2003. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto vapautti hakija Nikulan
opetusnäytteen pitämisestä hänen 19.11.2002 englannin kielen professuuria
varten pitämänsä opetusnäytteen perusteella. FT Nikula sai tuolloin pidetystä
opetusnäytteestä arvolauseen hyvin hyvä.

Tiedekuntaneuvosto kuunteli kokouksessaan 11.2.2003 hakija Watsonin
opetusnäytteen. Kokouksessaan 4.3.2003 tiedekuntaneuvosto kuunteli
hakijoiden Leppänen ja Tanskanen opetusnäytteet ja hyväksyi hakijoiden
opetusnäytteet seuraavin arvolausein: FT Sirpa Leppänen hyvin hyvä, FT Sanna-
Kaisa Tanskanen hyvä ja FT Greg Watson hyvä.

Asiantuntijoiden lausunnot ja hakijoiden vertailu

Virantäyttöasetuksen 11 §:n mukaan asiantuntijoiden on annettava kirjallinen
lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka asian-
tuntijain käsityksen mukaan ensisijaisesti tulevat kysymykseen virkaa
täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat parem-
muusjärjestykseen. Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee
antaa perusteltu lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on
enemmän kuin kolme, vähintään kolmen hakijan osalta. Sen estämättä, mitä
edellä on säädetty, voi asiantuntija antaa perustellun lausunnon vain kelpoisina
pitämistään hakijoista. (Virantäyttöseloste)

Professori Kramsch toteaa lausunnossaan seuraavan:
“In a comparative perspective, I would rank the candidates in the order above. In
terms of seniority, scholarly maturity, international visibility and research focus, Dr.
Sirpa Leppanen is clearly first on my list. She not only can provide strong research
leadership in text and discourse studies, but she can help unify the English department
by building bridges between linguistics and literature studies, the social sciences and the
humanities. In terms of quality and relevance of research,  I would place Dr. Tanksanen
second, but she still has too little seniority to become Full Professor and Chair of an
English Department. I have therefore placed her in third position, and suggested instead
Dr. Nikula as second, even though I realize that her research focus might be narrower
than what the position requires. Dr. Watson is in fourth position because, although he
would immensely benefit the educational programs of the English department, his
research focus does not match what I understand to be the focus of this position.”
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Professori Virtanen toteaa lausunnossaan seuraavan:
“Tiivistäen voinen sanoa, että Sirpa Leppäsen vahvuuksia ovat ansioiden määrä ja
niiden monipuolisuus. Hänellä on hyvä ja monipuolinen tieteellinen ja pedagoginen
pätevyys, joita hän yhdistää tilanteen mukaan erinomaisesti, ja hän on jo osoittanut
professorin tehtävien hallintaa. Tarja Nikulan vahvuutena ovat tieteellisen ja
opetuksellisen pätevyyden vankka pohja ja niiden hyvä yhdistämiskyky. Hänen
tieteellinen tuotantonsa on korkealaatuista, mutta Sirpa Leppäseen verrattuna
huomattavasti vähempimääräistä ja huomattavasti kapeamman alan kattavaa.
Opetusansioiltaan Nikula on kuitenkin opinnäytteitä suorittavien opiskelijoiden ohjausta
lukuun ottamatta Leppäsen kanssa samalla tasolla. Sen lisäksi sekä oppimateriaalin
laatimisessa että vieraskielisen kouluopetuksen ja opettajankoulutuksen alalla Nikulan
ansiot ovat vahvemmat kuin muilla hakijoilla. Tarja Nikula ei ole vielä toiminut
professorin tehtävissä. On selvää, että Sirpa Leppäsen ansiot painavat tämän viran
täytössä enemmän kuin Tarja Nikulan.
On selvää, että Sirpa Leppäsen ansiot oikeuttavat asettamaan hänet myös Greg Watsonin
edelle. Tarja Nikulan ja Greg Watsonin vertailussa painopisteet ovat erilaiset.
Molemmat ovat hyviä tutkijoita ja opettajia. Watsonilla on enemmän pedagogista
koulutusta kuin Nikulalla ja Watsonin tieteellinen tuotanto on kansainvälisempää kuin
Nikulan, mutta Nikulaa on kutsuttu luennoimaan korkealaatuisista tutkimuksistaan
monille eri estradeille ja hän on lisäksi tehnyt työtä opetuksen ja opettajankoulutuksen
kehittämiseksi. Hän on myös osallistunut tieteellisen työn ohjaamiseen ja kirjoittanut
korkeakouluopetukseen tarkoitettuja oppikirjoja. Kokonaisnäkemykseni on siksi, että
Nikula asettuu Watsonin edelle tätä virkaa täytettäessä. Haluan kuitenkin lopuksi
korostaa, että kaikki kolme pätevää hakijaa ovat lupaavaa ainesta englannin kielen
professoreiksi.”

Professori Östman toteaa lausunnossaan seuraavan:
“My discussion above also makes it clear that I consider Sirpa Leppänen the most
qualified of the applicants. Her depth in her research, her experience as professor, and
her experience of fairly extensive thesis supervision clearly place her as number one in
this race. One can naturally here argue that since she is also the most senior of the
applicants and the only one who has been given the opportunity to work as professor,
she would naturally have an advantage in the race on these grounds. That may be, but I
find it even more difficult to speculate about what any of the others ‘might’ have been
able to produce if they had been professors. And, in any case, having been appointed
acting professor itself indicates that she has, in the eyes of the university, done enough
important things to deserve such an appointment. That is, I think it is indeed feasible and
acceptable to take the applicants as they stand and have their prior deeds speak for
themselves. Is the applicant qualified at present for the vacant professorship, or rather,
is the applicant more qualified than the other applicants?”

Hakijoiden vertailu koulutuksen, kielitaidon ja työuran osalta on koottu
liitteeseen.

Asiantuntijalausunnot antavat hyvän perustan hakijoiden ansioiden vertailulle.
Varsinkin asiantuntijoiden Virtanen ja Östman lausunnot ovat hyvin huolellisesti
ja perusteel l isest i  laadi t tuja .  Niissä  on varsin tarkast i  noudatettu
virantäyttöasetuksen ja virantäyttöselosteen asettamia edellytyksiä hakijoiden
ansioiden vertailulle.
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Kaikki asiantuntijat pitävät hakijoita Leppänen, Nikula ja Watson kelpoisina
virkaan.
Asiantuntijoista  professorit Kramsch ja Östman pitävät hakija Tanskasta
kelpoisena virkaan. Professori Virtanen ei pidä hakija Tanskasta kelpoisena
virkaan tieteellisen pätevyyden osalta.

Asiantuntijalausunnot ovat ehdokassijojen osalta varsin yhdensuuntaiset. Kaikki
asiantuntijat asettavat yksimielisesti  ensimmäiselle ehdokassijalle FT Sirpa
Leppäsen ja toiselle ehdokassijalle FT Tarja Nikulan.
Hakija Watsonin asettavat kolmannelle ehdokassijalle asiantuntijat Virtanen ja
Östman. 
Watson jää neljänneksi asiantuntija Kramschin lausunnossa.
Hakija Tanskanen saa kolmannen ehdokassijan asiantuntija Kramschilta ja
sijoittuu neljänneksi asiantuntija Östmanin lausunnossa. 

Asiantuntijalausuntojen perusteella ensimmäiselle ehdokassijalle englannin
kielen professorin viran täytössä tulee asettaa FT Sirpa Leppänen. FT Tarja
Nikula tulee asettaa toiselle ehdokassijalle ja FT Greg Watson kolmannelle
ehdokassijalle.

Kaikilla kolmella ehdokassijoille asetettavalla hakijalla voidaan katsoa olevan
professorin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja riittävä opetustaito. Hakijat
Leppänen ja Nikula täyttävät myös edellytetyt suomen ja ruotsin kielen
kielitaitovaatimukset. Hakija Watsonilta ei ole tarpeellista edellyttää suomen ja
ruotsin kielen taitoa asetuksen (463/98) 18 §:n perusteella. Sen mukaan
ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan
nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja
ruotsin kielen taitoa.

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 4.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.
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ESITYS: 1. Todettaneen, että hakijoilla Leppänen, Nikula, Tanskanen ja
Watson on asetuksen (309/93) edellyttämä opetustaito.

2. Asiantuntijalausuntojen ja hakemusasiakirjoista ilmenevien
muiden ansioiden perusteella todettaneen hakijat Leppänen,
Nikula ja Watson kelpoisiksi virkaan.

3. Asetettaneen englannin kielen professorin virkaan
ensimmäiselle ehdokassijalla FT Sirpa Leppänen toiselle
ehdokassijalle FT Tarja Nikula ja kolmannelle ehdokassijalle FT
Greg Watson.

4. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että englannin kielen
professorin virkaan nimitettäisiin FT Sirpa Leppänen  1.6.2003
alkaen.

5. Todettaneen, että viran hakijoilla on mahdollisuus kirjallisen
muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille 30 päivän kuluessa
eli viimeistään 24.4.2003.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

5. Esityksen mukainen.

4. 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.

Yliopis ton rehtori  hyväksyi 14.5.2002 tekemällään päätöksel lä
virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisena.
Hallintovirasto julisti viran tämän jälkeen haettavaksi.
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Virkaa hakivat 24.6.2002 päättyneen määräajan kuluessa
FT Petri Toiviainen
PsT Mari Tervaniemi
FT Maija Fredrikson.
FT John Richardsonin hakemus saapui myöhästyneenä.

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).

Virantäyttöasetuksen (1581/91)
11 §:n mukaan
“Virantäyttölain 8 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijoiden on annettava kirjallinen
lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka
asiantuntijain käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen virkaa
t ä y t e t t ä e s s ä .  A s i a n t u n t i j a n  o n  m yö s  a s e t e t t a v a  n ä m ä  h a k i j a t
paremmuusjärjestykseen.
Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu
lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme,
vähintään kolmen hakijan osalta.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asiantuntija antaa perustellun
lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista.”

13 §:n mukaan
"Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen lausunnon.
Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa yhteinen
lausunto.
Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei  ilman erityistä syytä saa
olla kolmea kuukautta pitempi.”

14 §:n mukaan
"Asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan tehtävän
kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja
muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita
ei voida toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan."

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 5-7).

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.
Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen
yhteydessä 15.4.2003 alkaen klo 12.15 Lyhdyssä.
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ESITYS: 1. Todettaneen saapuneet asiantuntijalausunnot.

2. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka sekä
päätettäneen, että hakijat  voivat  pitää opetusnäytteet
ehdottamistaan aiheista, jotka dekaani vahvistaa.

3. Päätettäneen kutsua opetusnäytteitä pitämään kaikki viran
hakijat.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

5. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Kielten laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää,
että Ulrich Breuerille myönnettäisiin virkavapaus germaanisen filologian
professorin virasta (vakanssinro 11212) ajaksi 1.8.2003-31.12.2003.
Virkavapauden perusteena on professorin viran hoito Helsingin yliopistossa
vastaavana aikana. 

ESITYS: Myönnettäneen ja esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

6. JATKOTUTKINTOJEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET

Tiedekunnan jatkotutkintoja koskevat ohjeet ja määräykset ovat koottuina
tiedekunnan web-sivuilla. Sivuilla on erikseen ohje väittelijälle ja tarkastajille
väitöskirjan tarkastusmenettelystä, linkki yliopiston yhteisiin ohjeisiin
väitöstilaisuudesta sekä opintoasiainpäällikön epävirallisempi “muistilista”
väittelijälle.

Ohjeet ja määräykset ovat paperitulosteena oheisena (liite  nro  8). Päätöksiä on
tehty eri aikoina, joten on syytä tarkistaa päätösten ja ohjeiden ajan- ja
yhdenmukaisuus. Ehdotuksia korjauksiksi ja parannuksiksi voi toimittaa
esittelijälle. 
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ESITYS:  Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Asia jätettiin lisävalmistelua varten pöydälle.

7. JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO -KOKONAISUUS HUMANISTEILLE

Taloustieteiden tiedekunta tarjoaa humanistisen tiedekunnan noin 30 hengen
opiskelijaryhmälle opinto-oikeutta Johtaminen ja organisaatio (JOG) nimiseen
perusopintokokonaisuuteen (15 ov) lukuvuonna 2003-04.

Mainitun kokonaisuuden lisäksi taloustieteiden tiedekunta järjestää kaikille
avoimen perusopintokokonaisuuden Yrityksen taloustieteiden perusteet
(englanninkielisenä). Humanistisen tiedekunnan opiskelijat voivat hakea opinto-
oikeuksia myös muihin taloustieteelliseen aineisiin ja opintokokonaisuuksiin.

ESITYS: Päätettäneen, että JOG-opintoihin voi hakea vapaamuotoisella
hakemuksella 30.4. mennessä. Hakemuksessa pyydetään
k u v a a m a a n  o p i n t o v a i h e t t a ,  o p i n t o s u u n n i t e l m a a  j a
hakumotivaatiota, jotka ovat myös valintakriteereinä opintojen
tason ohella. Kokonaisuuteen valitaan noin 15 kielten opiskelijaa
sekä 15 muiden aineiden opiskelijaa. Valintapäätöksen tekee
dekaani opintoasiainpäällikön esittelystä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

  
8. OPETUSJAKSOT LUKUVUONNA 2003-04

JY:n hallintojohtosäännön mukaan (42. §) opetusta hallituksen päättäminä ja
opetussuunnitelmissa tarkemmin määrättyinä ajanjaksoina. JY:n hallitus on
15.1.2003 päättänyt ensi lukuvuoden opetusjaksoista seuraavaa:

Syksy (1.9. - 19.12.03) 
Opetus alkaa pääsääntöisesti yliopiston avajaisten (3.9.) jälkeisellä viikolla. Syksyn
opetuksessa voidaan käyttää yksi viikko kuulusteluihin, mutta niille voidaan varata
myös oma viikko (42/03). Kontaktiopetusta annetaan noin 5.12. asti, jonka jälkeen
varataan aikaa tenttimiseen sekä harjoitustöiden ja vastaavien loppuun saattamiseen.
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Kevät (12.1.- 21.5.04)
Opetus alkaa 12.1.2004. Viikolla 9/04 on mahdollista järjestää kevätlukukauden
kuulusteluviikko. Pääsiäisloma on 8.-14.4.04. Kontaktiopetusta on noin 7.5. asti,
jonka jälkeen varataan aikaa tenttimiseen sekä harjoitustöiden ja vastaavien loppuun
saattamiseen.

Kesä (24.5. - 31.8.04)
Opetus pyritään keskittämään kesä- ja elokuulle. Jokaisessa kuussa tulee olla yksi
yleinen tenttipäivä.

Opetusohjelma julkistetaan laitosten web-sivuilla elokuussa (painettua ohjelmaa ei
tehdä), ilmoitustauluilla sekä jaetaan monisteena uusille opiskelijoille. 

ESITYS: Todettaneen, saatettaneen tiedoksi laitoksille sekä päätettäneen
samalla suosittaa, että kevätlukukauden viikolla nro 9 (23.-
28.2.04) pidetään kaikkien aineiden opetuksessa tauko.  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

9. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Eilola, Kostiainen)

FL Jari Eilola on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn
määritteleminen 1600-luvun jälkipuolen noituus- ja taikuustapauksissa. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Antero
Heikkinen (Joensuun yliopisto) ja professori Bo Lönnqvist. Tutkimuksen
pääohjaajana toimii professori Toivo Nygård.

FL Emma Kostiainen pyytää väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Viestintä ammattiosaamisen ulottuvuutena.
Ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän näkökulmia.

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Heleena
Lehtonen (Tampereen yliopisto) ja professori Maili Pörhölä. Tutkimuksen
pääohjaajana toimii professori Maarit Valo.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.



11

10. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  (Hangasmaa)

Professori Anna-Maria Åström (Åbo Akademi) ja professori Bo Lönnqvist
esittävät, että FM Leena Hangasmaan etnologian lisensiaatintutkimus Maa, tila ja
talous. EU-suomalaisen maanviljelijän jatkuvuuden luomisen prosessit muutoksen
ajassa hyväksyttäisiin.

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

Professori Bo Lönnqvist esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin arvo-
lauseella erinomainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

11. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Hangasmaa)

Tutkintoa on anonut:

Leena Elina Hangasmaa
pääaine: etnologia

erinomainen

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Pitkänen-Huhta, Seppälä)

FL Anne Pitkänen-Huhta on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin
kielen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Texts and Interaction: Literacy
practices in the EFL Classroom. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi
19.11.2002 professori Minna-Riitta Luukan ja professori David Bartonin
(Lancasterin yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 11
ja 12).
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FM Antti Seppälä on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Todellisuutta kuvaamassa – todellisuutta
tuottamassa. Työn ja kodin diskurssit television ja vähän radionkin uutisissa.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 29.10.2002 professori Tom
Moringin (Helsingin yliopisto) ja dosentti Juhani Wiion. Ennakkotarkastajien
lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 13 ja 14 ).

Merkittiin tiedoksi, että Ari Huhta ei osallistunut asian käsittelyyn.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Siiberg, Vysochina)

FL (väit.) Liilia Siibergin venäjän kielen ja kirjallisuuden väitöskirjan “Belye
liilii” Genezis finskogo mifa v Bolgarii. Rol’ russkogo fennofil’stva. Finsko-
bolgarskie kontakty i posredniki s konca XIX do konca XX veka (“Valkoiset liljat”.
Suomen kansallismyytin synty Bulgariassa ja Venäjän fennofiilisyyden merkitys.
Suomen ja Bulgarian kirjallisuus- ja kulttuurisuhteet) hyväksyminen.

FL (väit.) Siiberg puolusti julkisesti väitöskirjaansa 8.3.2003. Vastaväittäjinä
toimivat professori Igor Tšernov (Tarton yliopisto) ja dosentti Georgi Valtsev
(Bulgarian tiedeakatemia). Lausunto on lähetetty FL (väit.) Siibergille ja toimitetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15 ).

Tilaisuuden kustos professori Erkki Peuranen toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui perinteisiä tapoja noudattaen.

Professori Erkki Peuranen esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

Maisteri (väit.) Olga Vysochinan venäjän kielen ja kirjallisuuden väitöskirjan
Ponimanije i adaptacija inojazytsnogo slova v soznanii nositelja jazyka (na
materiale russkogo i finskogo jazykov) hyväksyminen.

Maisteri (väit.) Vysochina puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.12.2002.
Vastaväittäjinä toimivat professori Irina Lysakova (Pietarin Herzen- yliopisto) ja
dosentti Natalia Turunen. Väitöskirjan hyväksymistä puoltavat lausunnot on
jaettu neuvoston jäsenille kokouksen 21.1.2003 esityslistan liitteinä. 

Tilaisuuden kustos professori Erkki Peuranen toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui perinteisiä tapoja noudattaen, ja esittää väitöskirjaa
hyväksyttäväksi arvolauseella hyväksytty. 
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Tiedekuntaneuvosto päätti 11.2. pyytää väittelijältä eräitä lisätietoja tutkimuksesta.
Väittelijälle lähetetty kirje ja hänen vastauksensa ovat oheisena (liite nro 16). 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin FL (väit.) Siibergin väitöskirja arvolauseella hyvä.

Hyväksyttiin maisteri (väit.) Vysochinan väitöskirja varauksin ja
pitkän kriittisen keskustelun jälkeen arvolauseella hyväksytty.

14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Siiberg, Vysochina)

FL (väit.) Liilia Siiberg ja maisteri (väit.) Olga Vysochina anovat, että heille
myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

 Jyväskylässä 26. maaliskuuta 2003

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


