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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 21.8.2003.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Hallituksen ja dekaanin/varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. DIGITAALISEN KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 13501)

Vireille 18.6.2002.
Rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 lukien
palkkausluokkaan A 28 kuuluvan professorin viran, jonka ala on digitaalinen
kulttuuri (vakanssinro 13501). Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan,
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokseen. Viralle on samalla päätöksellä
myönnetty täyttölupa 1.8.2002 alkaen.

Yliopiston rehtori hyväksyi 1.7.2002 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
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). 
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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 digitaalisen kulttuurin professorin virka
täytettäisiin kutsumismenettelyllä. Tiedekuntaneuvosto esitti virkaan
kutsuttavaksi FT Raine Koskimaan 1.1.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi.
Tiedekuntaneuvosto perusteli esitystä kutsumismenettelyn käyttämisestä sillä,
että digitaalinen kulttuuri on humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitoksen määräaikainen kehittämishanke.

Yliopiston rehtori päätti virantäyttöasetuksen (1581/1991 ja 462/1998) 17 §:n
mukaisesti kutsumismenettelyn käyttämisestä hyväksyessään 1.7.2002
tiedekuntaneuvoston esityksen virantäyttöselosteeksi. FT Raine Koskimaa 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 27.8.2002 viran täytön
asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt: professori Espen Aarseth (Universitet i
Bergen) ja professori Frans Mäyrä (TaY).  Asiantuntijoiden toimittamat
lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 1 ja 2).

Molemmat asiantuntijat, professori Aarseth ja professori Mäyrä ovat
lausunnoissaan ottaneet huomioon asetuksen edellytyksen kutsuttavan henkilön
kiistattomasta kelpoisuudesta virkaan. 
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Professori Espen Aarseth luonnehtii FT Koskimaan ansioita seuraavasti:

“Raine Koskimaa is a highly prolific and internationally recognized scholar who has
been active over an impressive breadth of the scientific spectrum. His sharply edited
books have provoked spirited debates in international fora, and his dedicated work as a
conference organizer has brought together scholars from many different disciplines and
countries. Koskimaa's career coincides with the rise of the interdisciplinary field of
digital cultural studies, and Koskimaa has contributed to this field in a number of
valuable ways.
---
In conclusion, it must be remarked that Koskimaa's prolific and high-quality output in
English shows an enviable and impressive variety as well as depth. If a professor must
possess high-level competence in more than one subfield, Koskimaa even has some to
spare. It is with pleasure I conclude, based on his submitted works, that Raine Sakari
Koskimaa is incontestably qualified for the professorship in digital culture.”

Professori Frans Mäyrä tiivistää lausunnossaan FT Koskimaan ansiot
seuraavasti:

“Yhteenvetona totean Raine Koskimaan virantäytössä arvioitavasta tuotannosta, että
se edustaa monipuolisesti sekä kirjallisuuden, erityisesti digitaalisen tekstuaalisuuden
tutkimusta, että yhteiskuntatieteisesti suuntautunutta kulttuurintutkimusta. Koskimaa
on osallistunut monipuolisesti digitaalisen kulttuurin alan opetuksen ja tutkimuksen
kehittämiseen ja on alan tunnustettu kansainvälinen asiantuntija. 

Edellä todetun perusteella katson, että Raine Koskimaan tuotanto ja muu
tieteellinen toiminta osoittavat että hän on kiistatta kelpoinen digitaalisen kulttuurin
professorin virkaan.”

Asiantuntijalausuntojen perusteella FT Raine Koskimaata voidaan pitää
virantäyttölain edellyttämällä tavalla kiistatta kelpoisena digitaalisen kulttuurin
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 Raine Koskimaa 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 Koskimaan opetusnäytteen ja hyväksynyt sen arvolauseella hyvä.  

Esittelymuistio, FT Koskimaan tiivistetty ansioluettelo ja nimikirjanote ovat
liitteenä nro 3.

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.
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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.

Määräaikaisuuden perusteena on digitaalisen kulttuurin kehittämishankkeen
edellyttämä asiantuntemuksen arviointitarve.

Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.

ESITYS: 1. Asiantuntijalausuntojen ja asiakirjoista ilmenevien muiden
ansioiden perusteella todettaneen FT Raine Koskimaa
kiistatta kelpoiseksi digitaalisen kulttuurin professorin
virkaan.

2. Esitettäneen, että FT Raine Koskimaa nimitettäisiin
digitaalisen kulttuurin professorin virkaan kutsusta
1.10.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

4. FT URPO KOVALAN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 26.8.2003.

FT Urpo Kovala on jättänyt 19.6.2003 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin nykykulttuurin dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön  ja hyvä
opetustaito.

Hakijan tieteellisestä  pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä
tarpeettomana.

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/1993 ja 463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja
tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää
ruotsin kieltä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai
yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.

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.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää nykykulttuurin dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena.

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

         2.  Valittaneen asiantuntijoiksi professori Mikko Lehtonen
(Tampereen yliopisto) ja professori Erkki Sevänen
(Joensuun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Kovalan
tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

5. FT ANNE AURASMAAN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 26.8.2003.

FT Anne Aurasmaa on jättänyt 25.6.2003 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin museologian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön  ja hyvä
opetustaito.

Hakijan tieteellisestä  pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä
tarpeettomana.
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Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/1993 ja 463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja
tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää
ruotsin kieltä. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai
yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 

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.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää museologian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena.

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

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Jussi-Pekka
Taavitsainen (Turun yliopisto) ja professori Annika
Waenerberg antamaan lausuntonsa FT Aurasmaan
tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

6. OIKAISUPYYNNÖT KESÄN OPISKELIJAVALINNASTA

Yliopistoasetuksen (as. 115/98 13. §) mukaisen kesän 2003 opiskelijavalintaa
koskevan oikaisupyynnön ovat esittäneet 

Haapasalmi, Outi (puheviestintä) ja
Kovanen, Ari (äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutus)
Piirainen, Erkka (journalistiikka)

Oikaisupyynnöt sekä arvioitsijoiden vastineet ovat oheisina (liite nro 4).
Selvityksissä ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella olisi syytä korjata
hakijoiden saamia pistemääriä.
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ESITYS: Päätettäneen, etteivät oikaisupyynnöt anna aihetta muuttaa
asianomaisten pistemääriä tai heidän asemaansa hakijoiden
paremmuusjärjestyksessä. Tämän päätöksen mukana hakijoille
toimitetaan valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

7. LAUSUNTOPYYNTÖ KIELITUTKINTOLAIN MUUTOSESITYKSESTÄ

Hallintovirasto pyytää 27.8. mennessä tiedekunnan lausuntoa esityksestä, joka
koskee yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista (liite nro 5).
Lakiesitys täsmentää v. 1994 annettua lakia, jonka jälkeen
kielitutkintojärjestelmää on merkittävästi kehitetty. Esityksessä vahvistetaan 6-
portaisen arvosteluasteikon käyttö, täsmennetään niitä ehtoja, joilla tutkintojen
järjestämislupia myönnetään, säädetään arvostelijarekisterin ja tutkintorekisterin
perustamisesta ja käytöstä, määrätään maksuperusteista sekä
muutoksenhakuperusteista. Järjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa on JY:n
soveltavan kielentutkimuksen keskuksella keskeinen rooli.

ESITYS: Annettaneen seuraava lausunto: Yleisten kielitutkintojen
järjestelmän voidaan ennustaa tulevan entistä  tärkeämmäksi
Euroopan sisäisen muuttoliikkeen kasvaessa ja esimerkiksi
Suomen kansalaisuushakemusten määrän lisääntyessä. Siksi on
tärkeää, että järjestelmän juridis-hallinnollinen puoli pysyy
selkeänä ja riittävän yksinkertaisena. Tiedekunnalla ei ole
huomauttamista lakiesityksen yleislinjoihin, mutta muutamaan
yksityiskohtaan on syytä kiinnittää huomiota.

Kuusiportaisen arvosteluasteikon vakiintuminen on myönteistä
verrattuna alun 9-portaiseen. Tuntuu kuitenkin raskaalta
menettelyltä, että asteikon osa-alueista päätettäisiin asetusteitse
(3. §) - esimerkiksi opetushallituksen päätös riittäisi.   

Henkilörekisterien ylläpitoon ja käyttöön liittyy aina
oikeusturva- ja tietosuojakysymyksiä. Tutkintorekisterin
tietojen luovuttaminen siinä laajuudessa kuin nyt esitetään (5. b
§), m.m. järjestäville oppilaitoksille ilman suorittajan lupaa,
saattaa aiheuttaa ongelmia. Olisi ehkä syytä liittää tähän joko
asianomaisen antama lupa tai sitten rajoittaa tietojen saajien
piiriä. 

Valitusmahdollisuus tarkistusarvioinnista hallinto-oikeuksiin
(8. §) on raskas ja asiallisesti epätarkoituksenmukainen
menettely. Kielitaidon arviointi voidaan rinnastaa esimerkiksi
yliopistojen tenttiarvosteluun, joissa valitustie on
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yksinkertaisempi. Tentaattorille tehdyn oikaisupyynnön jälkeen
asian lopullinen ratkaisu tapahtuu yliopiston sisäisessä
tutkintolautakunnassa. Vastaavasti valitustie kielitutkinnon
tarkistusarvioinnista voisi päättyä esimerkiksi kielitutkintojen
tutkintotoimikuntaan.   

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

8. JATKO-OPINTO-OPAS

Tiedekunnan verkossa oleva jatko-opinto-opas (www.jyu.fi/tdk/hum/jopas.html)
esitetään eräiltä osin uudistettavaksi (liite nro 6). Uudistukset sisältävät
päivityksiä yksityiskohdissa, kappalejaon ja sisällön yhtenäistämistä sekä
täsmennyksiä ja ohjeita lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan
tarkastusmenettelyyn. Monisteväitöskirjan kappalemäärä (30) on supistettu
käytännössä samaksi kuin tiedekunnan painetun väitössarjan sisäisessä
jakelussa.

Väitösprosessin kuvauksessa on tarkoituksena, että luvut 11-13 riittävät ohjeiksi
sekä väittelijälle että suomenkieliselle tarkastajalle ja vastaväittäjälle. Verkko-
oppaassa on lisäksi linkki väitöstilaisuuden ohjeisiin (JY:n yhteiset ohjeet) sekä
kirjaston julkaisuyksikön ohjeisiin. Myös muuta hyödyllistä materiaalia -
esimerkiksi tekijänoikeuksista ja tutkimuseettisistä kysymyksistä - on
mahdollisuus myöhemmin linkittää tekstiin.

   ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

9. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Mäntylä)

FM Katja Mäntylän on anonut väittelylupaa soveltavan kielitieteen
väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselleen Idioms and language users - idiom
characteristics’ effect on idiom recognition and interpretation by native and
non-native speakers of English.

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti
emeritusprofessori Håkan Ringbom (Åbo Akademi) ja professori Kaj
Sjöholm (Åbo Akademi i Vasa). Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet dosentti
Hannele Dufva ja dosentti Riikka Alanen. 
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ESITYS: Määrättäneen. 

PÄÄTÖS: Määrättiin.

10. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Jauhiainen, Majapuro)

FT Susanna Paasonen (Tampereen yliopisto) ja FT Sari Pietikäinen  esittävät,
että FM Marjaana Jauhiaisen englannin kielen lisensiaatintutkimus Beyond
Double Stigma: A Multimodal Discourse Analysis of Disability and Femininity
in the World Wide Web  hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
professori Sirpa Leppänen.

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

Professori Arja Piirainen-Marsh esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä. 

Professori Anneli Kauppinen (Helsingin kauppakorkeakoulu) ja dosentti
Pirjo Vuokko (Turun kauppakorkeakoulu) esittävät, että FM Marketta
Majapuron yhteisöviestinnän lisensiaatintutkimus Terveysmarkkinoiden
postmoderni kuluttaja: mainoksista hyvän elämän virikkeet?  hyväksyttäisiin.
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Jaakko Lehtonen.

Lausunto on lähetetty FM Majapurolle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 

Professori Jaakko Lehtonen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

11. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Jauhiainen, Majapuro)

Tutkintoa ovat anoneet: 

Taina Marjaana Jauhiainen
pääaine: englannin kieli

hyvä
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Marketta Majapuro
pääaine: yhteisöviestintä

hyvä

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Eskelinen, Pöyhönen, Rauto, Tampere)

FM Heikki Eskelinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen
historian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Me tahdomme suureksi Suomen
maan. Akateemisen Karjala-Seuran historia 1. Tausta, organisaatio, aatteet ja
asema yhteiskunnassa 1922-39. Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 13.5.2003 professori Timo Soikkasen (Turun yliopisto)
ja dosentti Lasse Kankaan. Tarkastajien lausunto on oheisena (liite nro 10).

FM Sari Pöyhönen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Uraopettajia, juurilleen
palaajia ja kielenharrastajia. Suomen kielen opettajan ammatti-identiteetti
Venäjän koulutuksen ja opetuksen murroksessa. Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 11.2.2003 professori Riitta Pyykön (Turun yliopisto) ja
professori Leena Syrjälän (Oulun yliopisto). Tarkastajien lausunnot ovat
oheisina (liitteet nro 11 ja 12).

FK Eeva Rauto on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Välikielen kehitys vieraskielisessä
opetuksessa. Tutkimus muutoksista insinööriopiskelijoiden englannin kieliopin
hallinnasta. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 10.12.2002
dosentti Riikka Alasen ja KT Hanna Jaakkolan (Helsingin yliopisto).
Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 13 ja 14).

Maisteri Kaja Tampere on anonut väittelylupaa puolustaakseen
yhteisöviestinnän väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Public Relations in a
Transition Society 1989–2002: Using a Stakeholder Approach in
Organisational Communications and Relations Analyses. Tiedekuntaneuvosto
määräsi ennakkotarkastajiksi 19.11.2002  professori Gary Selnow’n  (San
Francisco State University) ja professori Betteke van Rulerin (Free University
of Amsterdam). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 15 ja 16).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
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13. VÄITÖSTILAISUUS (Pöyhönen, Rauto, Tampere)

FM Sari Pöyhönen on anonut väittelylupaa soveltavan kielitieteen
väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselleen Uraopettajia, juurilleen palaajia ja
kielenharrastajia. Suomen kielen opettajan ammatti-identiteetti Venäjän
koulutuksen ja opetuksen murroksessa. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina
15.11.2003 klo 12 Paulaharjun salissa. Vastaväittäjinä toimivat professori
Riitta Pyykkö (Turun yliopisto) ja professori Leena Syrjälä  (Oulun
yliopisto). Kustoksena on professori Minna-Riitta Luukka.

FK Eeva Rauto on anonut väittelylupaa soveltavan kielitieteen väitöskirjaksi
tarkoitetulle  tutkimukselleen Välikielen kehitys vieraskielisessä opetuksessa.
Tutkimus muutoksista insinööriopiskelijoiden englannin kieliopin hallinnasta.
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 13.9.2003 klo 12 salissa S212.
Vastaväittäjinä toimivat FT Heini-Marja Järvinen (Turun yliopisto) ja
dosentti Riikka Alanen. Kustoksena on emeritusprofessori Kari Sajavaara.

Maisteri Kaja Tampere on anonut väittelylupaa yhteisöviestinnän
väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselleen Public Relations in a Transition
Society 1989–2002: Using a Stakeholder Approach in Organisational
Communications and Relations Analyses. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina
27.9.2003 klo 12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Gary Selnow
(San Francisco State University) ja kustoksena professori Jaakko Lehtonen.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Gerlander, Lehikoinen, Maijala, Seppälä)

FL (väit.) Maija Gerlanderin puheviestinnän väitöskirjan Jännitteet lääkärin
ja potilaan välisessä viestintäsuhteessa hyväksyminen. 

FL (väit.) Gerlander puolusti julkisesti väitöskirjaansa18.6.2003.
Vastaväittäjänä toimi dosentti Antti Uutela (Kansanterveyslaitos).
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL (väit.) Gerlanderille ja jaetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro17).

Tilaisuuden kustos, professori Maarit Valo toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuudessa noudatettiin arvokkaita akateemisia tapoja. Väittelijä vastasi
hänelle esitettyihin kysymyksiin asiallisesti ja osoitti hyvää perehtyneisyyttä
tutkimusaiheeseensa.
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Professori Maili Pörhölä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

FL (väit.) Taisto Lehikoisen journalistiikan väitöskirjan Religious Media
Theory: Understanding Mediated Faith and Christian Applications of Modern
Media hyväksyminen. 

FL (väit.) Lehikoinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.7.2003.
Vastaväittäjänä toimi professori Robert A. White (Gregorian University,
Rooma). Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL (väit.) Lehikoiselle ja jaetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 18).

Tilaisuuden kustos, professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että
vastaväittäjä ja väittelijä kävivät korkeatasoisen ja vilkkaan tieteellisen
keskustelun. Professori Whiten vastaväitös oli äärimmäisen asiantunteva ja
rakentavalla tavalla kriittinen, mutta väittelijä pystyi hyvin argumentoimaan
omien valintojensa puolesta.

Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä.

FL (väit.) Minna Maijalan saksan kielen ja kulttuurin väitöskirjan
Deutschland von außen gesehen. Geschichtliche Inhalte in Deutschlehrbüchern
ausgewählter europäischer Länder hyväksyminen. 

FL (väit.) Maijala puolusti julkisesti väitöskirjaansa 28.6.2003. Vastaväittäjänä
toimi Dr. Rainer Riemenschneider (Georg Eckert-Institut für Internationale
Schulbuchforschung). Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL (väit.) Maijalalle
ja jaetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19).

Tilaisuuden kustos, professori Ahti Jäntti toteaa lausunnossaan, että
tilaisuudessa noudatettiin arvokkaita akateemisia perinteitä.

Professori Ahti Jäntti esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

FM (väit.) Antti Seppälän journalistiikan väitöskirjan Todellisuutta
kuvaamassa –  todellisuutta tuottamassa. Työ ja koti television ja vähän
radionkin uutisissa hyväksyminen. 

FM (väit.) Seppälä puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.5.2003. Vastaväittäjänä
toimi professori Tom Moring (Helsingin yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu FM (väit.) Seppälälle ja jaetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 20).
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Tilaisuuden kustos, professori Raimo Salokangas toteaa lausunnossaan, että
vastaväittäjä ja väittelijä kävivät harvinaisen korkeatasoisen tieteellisen
keskustelun työn kannalta keskeisistä kysymyksistä. Väittelijä puolustautui
asiantuntevasti ja kykeni myös viemään keskustelua eteenpäin, mutta antoi
samalla arvoa vastaväittäjän kritiikille.

Professori Raimo Salokangas esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Gerlander, Lehikoinen, Maijala)

FL (väit.) Maija Gerlander, FL (väit.) Taisto Antero Lehikoinen ja FL
(väit.) Minna Maijala anovat, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin
tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 27. elokuuta 2003

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


