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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 27.5.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

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

Vireille 9.12.2003.
Rehtori on päätöksellään 16.12.2002 perustanut 1.8.2004 lukien
palkkausluokkaan A 28 kuuluvan professorin viran, jonka ala on
kulttuurienvälinen viestintä (vakanssinro 13572). Virka on sijoitettu
humanistiseen tiedekuntaan, viestintätieteiden laitokseen. Viralle on samalla
päätöksellä myönnetty täyttölupa 1.8.2004 alkaen.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttölain  (856/91) 5 §:n edellyttämä
virantäyttöseloste on ollut tiedekuntaneuvoston esittelylistan 14/9.12.2003
liitteenä nro 1.

Yliopiston rehtori on hyväksynyt 18.12.2003 tekemällään päätöksellä
virantäyttöselosteen tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisena.

Humanistinen tiedekunta ehdottaa, että virkaan kutsuttaisiin PhD Liisa Salo-Lee
1.8.2004 - 31.7.2009 väliseksi määräajaksi.

Tohtori Salo-Lee on antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen.

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.
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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
9.12.2003 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 9.12.2003
esittää yliopiston rehtorille, että kulttuurienvälisen viestinnän professorin virka
täytettäisiin kutsumismenettelyllä. Tiedekuntaneuvosto esitti virkaan
kutsuttavaksi PhD Liisa Salo-Leen 1.8.2004–31.7.2009 väliseksi määräajaksi.
Tiedekuntaneuvosto perusteli määräaikaisuutta sillä, että kulttuurienvälinen
viestintä on humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden laitoksen
määräaikainen kehittämishanke.

Yliopiston rehtori päätti virantäyttöasetuksen (1581/1991 ja 462/1998) 17 §:n
mukaisesti kutsumismenettelyn käyttämisestä hyväksyessään 18.12.2003
tiedekuntaneuvoston esityksen virantäyttöselosteeksi.

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. 
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Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 20.1.2004 viran täytön
asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt: professori Kristine Fitch (University of Iowa)
ja professori Hartmut Schröder (Europa-Universität Viadrina Frankfurt, Oder).
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 1 ja 2).

Molemmat asiantuntijat ovat lausunnoissaan ottaneet huomioon asetuksen
edellytyksen kutsuttavan henkilön kiistattomasta kelpoisuudesta virkaan. 

Virkaehdotus ja tarkastusmenettely

Asiantuntijalausuntojen perusteella PhD Liisa Salo-Leetä voidaan pitää
virantäyttölain edellyttämällä tavalla kiistatta kelpoisena kulttuurienvälisen
viestinnän professorin virkaan.

Virantäyttöasetuksen 19 §:n mukaan asiantuntijalausunnot saatuaan humanistinen
tiedekunta päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun nimittämistä virkaan.
Asiantuntijalausuntojen ja kutsumisprosessia edeltäneissä selvityksissä syntyneen
käsityksen mukaan PhD Liisa Salo-Lee täyttää virkaan kutsumisen edellytykset.
Hänellä on virkaan vaadittava suomen ja ruotsin kielen taito, ja hän täyttää kaikki
viran muodolliset kelpoisuusehdot. 

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.

PhD Liisa Salo-Lee on 24.5.2004 päivätyllä kirjeellään anonut vapautusta
näyteluennon pitämisestä.

Virkaehdotuksen perustelumuistio, PhD Salo-Leen tiivistetty ansioluettelo ja
nimikirjanote ovat liitteenä nro 3.

Virantäyttöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan kansliassa.

ESITYS: 1. Todettaneen asiantuntijoiden lausunnot.

2. Vapautettaneen PhD Liisa Salo-Lee opetusnäytteen
pitämisestä hänen 16.4.2002 kulttuurienvälisen viestinnän
professorin määräaikaista virkasuhdetta varten pitämänsä
opetusnäytteen perusteella.
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3.  Asiantuntijalausuntojen ja asiakirjoista ilmenevien muiden
ansioiden perusteella todettaneen PhD Liisa Salo-Lee kiistatta
kelpoiseksi kulttuurienvälisen viestinnän professorin virkaan.

4. Esitettäneen, että PhD Liisa Salo-Lee nimitettäisiin
kulttuurienvälisen viestinnän professorin virkaan kutsusta
1.8.2004–31.7.2009 väliseksi määräajaksi.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

4. ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 00071)

Vireille 23.3.2004.
Etnologian professorin virka (A 28) tuli avoimeksi sen haltijan professori
Päivikki Suojasen irtisanouduttua virasta 1.2.2003 alkaen. Sen jälkeen virkaan
kuuluvia tehtäviä on hoidettu tilapäisin järjestelyin, viransijaisuudella ja
tuntiopetuksella.
Historian ja etnologian laitoksen laitosneuvosto on esittänyt humanistiselle
tiedekunnalle, että se julistaisi viran haettavaksi.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2004 etnologian professorin
viran virantäyttösuunnitelman, minkä jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen
haettavaksi.

Etnologian professorin virkaa hakivat 19.5.2004 päättyneen määräajan kuluessa:
PhD Pertti Anttonen
FT Laura Aro
FT Jari Eilola
FT Pekka Hakamies
FT Pirjo Korkiakangas
FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa
FT Jyrki Pöysä
YTT Teppo Sintonen
FT Laura Stark
Dr.Phil. Sabine Wienker-Piepho.
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Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan
"Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto
vähintään kahdelta asiantuntijalta.
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82)
10 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn
virantäytön myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja
tehtävästä säädetään tarkemmin asetuksella."

Virantäyttöasetuksen (1581/91)
12 §:n mukaan
"Ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on
otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset
tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta.
Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa
mainituista seikoista."

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."

ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat.

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Seppo Knuuttila
(Joensuun yliopisto), professori Vilmos Voigt (Budapestin
Eötvös Loránd -yliopisto) ja professori Anna-Maria Åström
(Åbo Akademi) sekä varalle professori Elle Vunder (Tarton
yliopisto).

3.Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 9.6.2004
mennessä.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.
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5. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA
(vakanssinro 10625)

Vireille 27.4.2004.
Englannin kielen lehtorin virka on perustettu humanistiseen tiedekuntaan 1.1.1971
lukien. Virka on sitä perustettaessa määritelty amerikanenglantia syntyperäisesti
puhuvalle.

Lehtorin virka on vapautunut 1.8.2000 lukien, jolloin sen edellinen haltija Paul
Bursiewicz erosi virasta. Kielten laitos ja tiedekuntaneuvosto ovat 11.5.2004
esittäneet, että virka täytettäisiin haettavaksi julistamatta (yliopistoasetus 10 §).

Tiedekuntaneuvosto on esittänyt, että MA Eleanor Underwood nimitettäisiin
englannin kielen lehtorin virkaan 1.8.2004 alkaen.

ESITYS: Esitettäneen yliopiston rehtorille, että virka määritellään
seuraavasti: englannin kielen lehtorin virka, tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

6. LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (TAIKU, NACS)

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos on esittänyt, että laitoksessa
julistettaisiin täytettäväksi lehtorin määräaikainen virkasuhde A22
1.6.2004–31.12.2006 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen englanninkielinen Nordic Arts and Culture Studies -
maisteriohjelma. Ohjelma on saanut rahoitusta vuosiksi 2004–2006. Virkasuhde
on sijoitettu humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen
laitokselle.
Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma.

Lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 5.5.2004 päättyneen määräajan
kuluessa:

FM Kaarina Marjanen
FL Terhi Skaniakos.

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;
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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. 
Edellä 1 momentissa mainittuun virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin
perehtynyt tehtäväalaan.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun
asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännössä
määrätyllä tavalla.

Virkasuhteen ala ja tehtävät

Virkasuhteen ala ja tehtävät on määritelty virantäyttösuunnitelmassa seuraavasti:
“Englanninkielinen Nordic Arts and Culture Studies -maisteriohjelma alkaa
syksyllä 2004 taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa sekä
yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitoksessa. Kaksivuotiseen maisteriohjelmaan
valitaan opiskelijat kevään 2004 aikana. Ohjelma on saanut rahoitusta vuosiksi
2004 - 2006. Kyseiselle ajalle perustetaan määräaikainen lehtorin virkasuhde,
joka palvelee maisteriohjelman opetusta ja sen sisällön suunnittelua.
Virkasuhdetta täytettäessä katsotaan eduksi alan tutkimus ja kokemus
englanninkielisen opetuksen alueella.
Lehtori antaa opetusta englannin kielellä pohjoismaisesta taiteesta ja kulttuurista,
osallistuu seminaarien pitämiseen ja ohjaa pro gradu -tutkielmia.”

Laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä esittää, että lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitettäisiin FL Terhi Skaniakos.
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken nimitysmuistio on liitteenä nro 4.
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ESITYS: 1. Todettaneen, että hakija FM Kaarina Marjanen ei ole tutkintonsa
puolesta kelpoinen virkasuhteeseen ja todettaneen, että hakija FL
Terhi Skaniakos on kelpoinen virkasuhteeseen.

2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FL Terhi Skaniakos
nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.6.2004–31.12.2006.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

7. PUHEVIESTINNÄN ASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Viestintätieteiden laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi
puheviestinnän assistentin määräaikainen virkasuhde A 19 1.8.2004–31.7.2005
väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan yliassistentin
viran hoito assistentuurina.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

Assistentin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 5.5.2004 päättyneen määräajan
kuluessa:
HuK Sanna Karhunen,
FM Sini Rainivaara,
FM Maijastiina Rouhiainen.
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun
asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännössä
määrätyllä tavalla.
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Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen ja
puheviestintä-oppiaineen pääedustaja professori Maili Pörhölä esittävät, että
puheviestinnän assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.8.2004–31.7.2005 nimitettäisiin FM Sini Rainivaara.

Yhteenveto hakijoiden ansioista ja nimitysesitys on liitteenä nro 5.

ESITYS: 1. Todettaneen, että hakija Karhunen ei ole tutkintonsa puolesta
kelpoinen virkasuhteeseen ja todettaneen, että hakijat Rainivaara ja
Rouhiainen täyttävät virkasuhteen kelpoisuusehdot.

2. Nimitettäneen puheviestinnän assistentin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004–31.7.2005 FM Sini Rainivaara.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (Viestintätieteiden laitos)

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että Maili Pörhölälle myönnettäisiin virkavapaus puheviestinnän professorin
(vakanssinro 10124) määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 1.8.2004–31.7.2005.
Virkavapauden perusteena on nimittäminen Suomen Akatemian akatemiatutkijan
virkaan 1.8.2004–31.7.2009 väliseksi ajaksi.
että Tarja Valkoselle myönnettäisiin virkavapaus puheviestinnän lehtorin
(vakanssinro 10617) virasta ajaksi 1.8.2004–31.7.2005. Virkavapauden
perusteena on puheviestinnän professuurin hoito vastaavana aikana.
että FT Tarja Valkonen nimitettäisiin puheviestinnän professorin (vakanssinro
10124) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004–31.7.2005.
Määräaikaisuuden peruste on sijaisuus/Pörhölä. Laitoksen johtajan ja oppiaineen
pääedustajan esitysperustelut  nimittämiselle ovat liitteenä nro 6.
että Leena Mikkolalle myönnettäisiin virkavapaus puheviestinnän amanuenssin
(vakanssinro 00053) virasta ajaksi 1.6.2004–31.7.2005. Virkavapauden
perusteena on väitöskirjatyö ajalla 1.6.–31.7.2004 sekä puheviestinnän lehtoraatin
hoito ajalla 1.8.2004–31.7.2005.
että FL Leena Mikkola nimitettäisiin puheviestinnän lehtorin (vakanssinro
10617) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004–31.7.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Valkonen. Laitoksen johtajan ja
oppiaineen pääedustajan esitysperustelut  nimittämiselle ovat liitteenä nro 7.

ESITYS: Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Todettiin, että Leena Mikkola on esteellinen käsittelemään
asiaa.
Esityksen mukainen.
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9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää,
että FT Marja Kokko nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.8.2004–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän
kaupungin rahoittama määräaikainen projekti (Jyväskylän kaupungin historia
1965–2007).

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä
esittää,
että Auli Jämsäselle myönnettäisiin virkavapaus taidehistorian assistentin
(vakanssinro 10218) virasta ajaksi 1.7.–31.12.2004. Virkavapauden perusteena on
Keski-Suomen kulttuurirahaston myöntämä apuraha.
että FM Teija Luukkanen nimitettäisiin taidehistorian amanuenssin (vakanssinro
00048) (80%) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Helin.
että FL Marja-Liisa Rajaniemi nimitettäisiin taidehistorian assistentin
(vakanssinro 10218) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2004–31.12.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Jämsänen.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että FM Sini Konivuori nimitettäisiin koulutussuunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen projekti/Aasiaverkosto.

ESITYS: Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

10. LUKUVUODEN 2004-2005 TYÖSUUNNITELMAT

Laitokset ovat esittäneet liitteen nro 8 mukaiset lukuvuoden 2004-2005
työsuunnitelmat tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

ESITYS: Hyväksyttäneen työsuunnitelmat kokouksessa tehtävien
tarkennettujen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Tiedekuntaneuvoston käymän keskustelun
perusteella annettiin hallintopäällikön tehtäväksi valmistella
yhdessä laitosten johtajien kanssa joihinkin työsuunnitelmiin
tarvittavat tarkennukset ja muutokset.
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11. LUKUVUODEN 2004-05 TUTKINTOVAATIMUKSET

Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi tutkintovaatimukset lukuvuodelle 2004-05
(liite nro 9). Muiden laitosten vaatimukset on hyväksytty 11.5.2004.

HuK- ja FM-tutkinnon yleiseen rakenteeseen sekä kieli- ja viestintäopintoihin ei
esitetä muutoksia. Voimassa olevat vaatimukset ohjeineen ovat nähtävissä
tiedekunnan verkkosivuilla (liite nro 10). Muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten
opiskelijoiden kieliopinnot säilyvät myös entisellään. 

ESITYS: 1) Hyväksyttäneen kielten tutkintovaatimukset laitoksen esityksen
mukaisesti ja päätettäneen, että opintokokonaisuuksia voi suorittaa
loppuun nykyisten vaatimusten mukaisesti 31.7.2005 saakka.
2) Hyväksyttäneen HuK- ja FM-tutkinnon yleiset vaatimukset
liitteen mukaisesti.

  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

12. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Ahonen, Taalas)

FL Kalevi Ahonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan From sugar triangle to cotton triangle:
American-Russian trade and shipping in the Baltic Russia, 1783–1860. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti emeritusprofessori
Yrjö Kaukiainen (Helsingin yliopisto) ja professori Jari Ojala. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Seppo Zetterberg. 

FM Peppi Taalas on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Change in the making: pedagogical and
strategic challenges of technology integration in the emerging  teaching cultures.

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Pirkko
Raudaskoski (Aalborgin yliopisto) ja FT Asko Karjalainen (Oulun yliopisto).
Tutkimuksen pääohjaajina ovat toimineet  professori Päivi Häkkinen ja professori
Minna-Riitta Luukka.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.
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13. VÄITÖSTILAISUUS (Kinnunen, Leinonen)

FL Mauri Kinnunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Herätysliike kahden kulttuurin rajalla.
Lestadiolaisuus Karjalassa 1870–1939. Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan
11.5.2004. Väitöstilaisuus pidetään torstaina 24.6.2004 klo 12 salissa H320.
Vastaväittäjänä toimii dosentti Jouko Talonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena
professori Toivo Nygård. 

FL Kari Leinonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen ruotsin kielen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Finlandssvenskt sje-, tje- och s-ljud i
kontrastiv belysning. Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan 6.4.2004.
Väitöstilaisuus pidetään torstaina 17.6.2004 klo 12 Paulaharjun salissa.
Vastaväittäjänä toimii professori Kari Suomi (Oulun yliopisto) ja kustoksena
professori Matti Rahkonen. 

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

14. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Joensuu, Pöyhönen, Virtanen)

Professori Pertti Hurme (Tampereen yliopisto) ja dosentti Erkki Karvonen
(Tampereen yliopisto) esittävät, että FM Sanna Joensuun yhteisöviestinnän
lisensiaatintutkimus Työelämän uusi sopimus suomalaisissa IT-alan
organisaatioissa. Sisäinen viestintä murroksessa? hyväksyttäisiin. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Jaakko Lehtonen.

Lausunto on lähetetty FM Joensuulle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 11). Professori Jaakko Lehtonen esittää, että tutkimus
hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

FT Airi Hirvonen (Oulun seudun ammattikorkeakoulu) ja FT Erja Kosonen
esittävät, että diplomipianisti Markku Pöyhösen musiikkikasvatuksen
ammatillinen lisensiaatintutkimus Ajattelen - siis soitan: Musiikin
opetussuunnitelman käytännöllisiä ja musiikkikasvatusfilosofisia ulottuvuuksia
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Jukka
Louhivuori.
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Lausunto on lähetetty diplomipianisti Pöyhöselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). Diplomipianisti Pöyhösen vastine
lausuntoon on oheisena (liite nro 13). Professori Jukka Louhivuori esittää, että
tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty.

Professori Hannu Riikonen (Helsingin yliopisto) ja FT Erkki Vainikkala
esittävät, että FM Reijo Virtasen kirjallisuuden lisensiaatintutkimus Modernin
satiirin karnevaalisuus –  teoriaa ja sovelluksia hyväksyttäisiin. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma.

Lausunnot on lähetetty FM Virtaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liitteet nro 14 ja 15). Professori Leena Kirstinä esittää, että tutkimus
hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Joensuu, Virtanen)

Tutkintoa ovat anoneet: 

Sanna Marja Joensuu
pääaine: yhteisöviestintä 

hyvä

Reijo Juhani Virtanen
pääaine: kirjallisuus

hyvä

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

16. VÄITTELYLUPA (Bergbacka, Mäkinen)

FL Katja Bergbacka on anonut väittelylupaa puolustaakseen romaanisen
filologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Le diminutif dans la littérature du
moyen français avec l’accent sur le XVIe siècle. Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 10.2.2004 Maître de Conférences Joëlle Ducos (Université
de Bordeaux) ja professori Juhani Härmä (Helsingin yliopisto). Tarkastajien
lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 16 ja 17).
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MuM Eeva Mäkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Pianisti cembalistina. Fenomenografinen
tutkimus cembalonsoiton aloittamisen problematiikasta. Tiedekuntaneuvosto
määräsi ennakkotarkastajiksi 6.4.2004 professori Kimmo Lehtosen (Turun
yliopisto) ja FT Sini Louhivuoren. Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteinä
nro 18 ja 19).

PÄÄTÖS:  Myönnettiin.

17. VÄITÖSTILAISUUS (Mäkinen)

MuM Eeva Mäkinen  on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Pianisti cembalistina. Fenomenografinen
tutkimus cembalonsoiton aloittamisen problematiikasta. Väitöstilaisuus pidetään
torstaina 24.6.2004 klo 12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii rehtori, MuT Pekka
Vapaavuori (Sibelius-Akatemia) ja kustoksena professori Matti Vainio.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Jyväskylässä 2. kesäkuuta 2004

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


