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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 26.2.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA
 (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.

Kokouksessaan 18.11.2003 tiedekuntaneuvosto hyväksyi englannin kielen
lehtorin viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää
hallintovirastolle, että se julistaisi viran haettavaksi.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi ja 29.12.2003 päättyneen määräajan
kuluessa virkaa hakivat

FM Minna Haapio
FK Susanne Kalejaiye
PhD Susanna Kohonen
FT Tarja Nikula 
Dottore Maurizia Ottolini

  FT Kari K. Pitkänen
  FT Anne Pitkänen-Huhta.  

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 20.1.2004, että opetusnäytettä
antamaan kutsutaan ne viran hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusehdot
tutkinnon osalta (Kohonen, Nikula, Pitkänen sekä Pitkänen-Huhta). Samassa
kokouksessa tiedekuntaneuvosto totesi, että hakijoilla Haapio, Kalejaiye ja
Ottolini ei ole tutkinnon osalta kelpoisuutta virkaan.
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 4.2.2004 ja arvostelulautakunta hyväksyi
opetusnäytteet seuraavin arvosanoin: Kohonen hyvä, Nikula hyvin hyvä, Pitkänen
hyvä ja Pitkänen-Huhta hyvin hyvä. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on
oheisena (liite nro 1).

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.
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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.

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.

Viran ala ja tehtävät

Viran ala ja tehtävät on määritelty virantäyttösuunnitelmassa seuraavasti: 
“Kielten laitoksessa on seitsemän oppiainetta. Englannin kieli on
opiskelijamäärältään suurin. Se on myös yksi yliopiston suosituimmista
oppiaineista. Vuosittain englannin kielen valintakokeeseen osallistuu n.450
hakijaa. Opinnot aloittaa n. 50 pääaineopiskelijaa, joista puolet on valittu suoraan
englannin aineenopettajan koulutukseen. Opiskelijamäärät kasvavat lähivuosina
opettajankoulutuksen laajennushankkeen vuoksi ja kielten laitoksen
sivuaineopinto-oikeuksien avaamisen seurauksena. Englannin kielen
koulutustarve on kasvanut jatkuvasti ja tällä hetkellä englannin kielen
aineenopettajien tarve on suurin vieraiden kielten opettajien joukossa. Täytettävä
virka palvelee erityisesti opettajankoulutuksen tarpeita. 
Englannin kielessä on määrätietoisesti kehitetty opetusta, jotta pystyttäisiin
paremmin vastaamaan englannin opettajien koulutustarpeeseen. Kielen
oppiminen ja opettaminen on oppiaineen keskeinen vahvuusalue. Sen
kehittäminen vaatii erityisosaamista ja perehtyneisyyttä sekä alan tutkimukseen
että opetuksen kehittämiseen. Opettajankoulutukseen valittujen määrän
lisääntyminen tuo myös uusia haasteita koulutuksen kehittämiseen ja opetuksen
sisältöjen uudistamiseen. Oppiaineessa tarvitaan osaamista erityisesti kielen
oppimisen ja opetuksen tutkimukseen perustuvan opetuksen kehittämiseen.
Lisäksi tarvitaan asiantuntemusta sellaisen opetuksen kehittämiseen, jossa kielen
opettamisen näkökulmia integroidaan oppiaineen muiden keskeisten
sisältöalueiden opetukseen. Lehtorin työpanos on tarpeen myös oppiaineen
muiden vahvuusalueiden (kielen käytön sekä tekstin ja diskurssin tutkimus)
kehittämisessä. Yhteistyössä opetuksen kehittämiseksi on eduksi perehtyneisyys
opetusdiskurssin tutkimukseen.
Virkaa täytettäessä katsotaan eduksi tutkimus ja kokemus kielen oppimisen ja
opetuksen alueella sekä opettajankoulutus.
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Lehtori antaa opetusta englannin kielen eri osa-alueilta. Hän osallistuu
proseminaarien ja seminaarien pitämiseen sekä ohjaa pro gradu -tutkielmia.
Virkatehtäviin kuuluu myös osallistuminen opetusyhteistyöhön eri tahoilla sekä
tutkimustyö.”

Laitoksen johtajan, lehtori Tuula Hirvosen esitys sekä yhteenveto viran
hakijoiden ansioista on oheisena (liite nro 2).

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 3.

ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet.

2. Todettaneen hakijat Kohonen, Nikula, Pitkänen ja Pitkänen-
Huhta kelpoisiksi virkaan.

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että lehtorin virkaan,
jonka ala on englannin kieli nimitettäisiin FT Anne Pitkänen-
Huhta 1.8.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: Neuvosto totesi, että Ari Huhta on esteellinen käsittelemään
asiaa.

1. Arvosteltiin hakijoiden opetusnäytteet seuraavasti:
PhD Susanna Kohonen hyvä
FT Tarja Nikula hyvin hyvä
FT Kari K. Pitkänen hyvä
FT Anne Pitkänen-Huhta hyvin hyvä.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. TUTKIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (Historian ja etnologian laitos)

Historian ja etnologian laitos esitti 3.2.2004 tiedekunnalle, että se julistaisi
haettavaksi tutkijan (A20) määräaikaisen virkasuhteen ajalle 1.3.–31.12.2004.

Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.

Virkasuhdetta hakivat 23.2.2004 päättyneeseen määräaikaan mennessä seuraavat
henkilöt:
uskontotieteen maisteri Erzsébet Arnold 
HTM  Satu M. Hedman
FM Jari Heiskanen
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FM  Heikki Junnila 
FM  Kari  Kautto 
FM  Sanna-Maria  Kivimäki 
FK Jyrki Lehtinen 
FM  Erkki Seppänen.

Virantäyttösuunnitelmassa tutkijan tehtävät on määritelty seuraavasti:
“Tutkijan tehtävänä on tieteellinen tutkimustyö, joka liittyy ennen kaikkea
1600-luvulta alkavan painamattoman kartta-aineiston ja siihen liittyvien
lähdeaineistojen analysointiin. Tehtäviin kuuluu uusien karttatutkimushankkeiden
valmistelua ja hallinnointia. Tutkijan odotetaan osallistuvan myös laitoksen
opetukseen sekä laitokselle sijoitetun karttakokoelman luettelointityön
loppuunsaattamiseen.
Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto tai tohtorintutkinto. Tutkijalta vaaditaan riittävä suomen
kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Eduksi katsotaan tutkimuskokemus
alasta sekä alaan liittyvien lähdeaineistojen hyvä hallinta ja monipuolinen
kielitaito.”

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää, että
tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin FM Heikki Junnila.
Laitoksen johtajan lausunto sekä yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 4.

Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen karttatutkimusprojekti.

ESITYS: Nimitettäneen FM Heikki Junnila historian ja etnologian
laitoksen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.3.–31.12.2004.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

5. 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.
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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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun
tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 26.8.2003 nykykulttuurin dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Mikko Lehtosen ja professori Erkki Seväsen antamaan lausuntonsa FT
Urpo Kovalan tieteellisestä pätevyydestä. Molemmat asiantuntijat katsovat FT
Kovalan päteväksi nykykulttuurin dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa
äänivaltaiset jäsenet katsoivat FT Kovalan tieteellisesti päteväksi nykykulttuurin
dosentuuriin kokouksessaan 20.1.2004.
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 18.2.2004. FT Kovalan aihe oli
Mihin monitieteisyyttä tarvitaan kulttuurin tutkimuksessa? Opetusnäytteen
arvostelulautakunta esittää, että FT Kovalan opetusnäyte hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä (liite nro 5).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu (ei esittelyä).

2. Todettaneen, että FT Kovalalla on asetuksen (115/98) 8 §:n
edellyttämä hyvä opetustaito.

3. Todettaneen, että FT Kovalalla on opetus- ja
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää kaikki
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot.

4. Nimitettäneen FT Urpo Kovala nykykulttuurin dosentiksi
1.4.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Hyväksyttiin FT Urpo Kovalan opetusnäyte arvolauseella
hyvä.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.



7

6. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Kielten laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää,
että HuK Aila Mikkola nimitettäisiin yliopistonopettajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.3.–31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
sijaisuus/Takkinen.

Musiikin laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää,
että PhD Olivier Lartillot nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.3.–31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin
myöntämä määräraha / määräaikainen tutkimuksen vahvuusalue kognitiivinen
musiikkitiede vuosille 2004–2005. 

että FL Sanna Rojola nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.4.2004–31.3.2005. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti Teknologisten ja visuaalisten tekijöiden valottaminen
nykymusiikissa.

Perustelut Mikkolan ja Lartillot’n  nimittämiselle ovat liitteenä nro 6.

ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

7. ROMAANISEN FILOLOGIAN NIMENMUUTOS

Dekaani on tehnyt kielten laitokselle aloitteen romaaninen filologia -oppiaineen
nimen muuttamisesta esimerkiksi ranskan kieleksi ja kulttuuriksi. Kielten
laitosneuvosto on käsitellyt asiaa 4.2.2004 katsoen, ettei nimenmuutokseen ole
aihetta. Oppiaineen pääedustaja professori Outi Merisalo on toimittanut
laitosneuvoston käsittelyä varten lausunnon asiasta.

Tiedekunnan muiden filologioiden (englantilainen, germaaninen, pohjoismainen)
nimet  on jo aiemmin muutettu joko pelkäksi ao. kieleksi (englannin kieli, ruotsin
kieli) tai ao. kieleksi ja kulttuuriksi (saksan kieli ja kulttuuri). Lisäksi tiedekunnassa
on venäjän kieli ja kirjallisuus -oppiaine. Romaaninen -termi ei enää esiinny
Suomen muiden yliopistojen ranskan kieleen painottuvissa pääaineissa.

Dekaanin kirje kielten laitokselle, laitosneuvoston pöytäkirja, professori Outi
Merisalon lausunto  sekä esittelymuistio, jossa esitetään perustelut nimen
muutokselle, ovat oheisena (liite nro 7).
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ESITYS: Päätettäneen, että romaaninen filologia -oppiaineen nimi
muutetaan ranskan kieleksi ja kulttuuriksi.

PÄÄTÖS: Dekaanin pyynnöstä asia jätettiin pöydälle.

8. VISUAALISEN JOURNALISMIN MAISTERIOHJELMA

Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos osallistuu visuaalisen journalismin
maisteriohjelmaan, joka on viiden yliopiston yhteishanke. Hanketta koordinoi
Tampereen yliopisto ja opetusta annetaan myös  Jyväskylän yliopistossa. Ohjelmaan
kuuluu kandidaattitasoinen opintokokonaisuus, jota on mahdollisuus suorittaa
sivuaineena. Tutkinto-ohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa aikaisempien opintojen,
työkokemuksen ja työnäyttteiden perusteella. Hakuaika päättyy 1.4.2004.
Tarkemmat valintakriteerit, ohjeet ja lisätietoja osoitteessa:
http://www.uta.fi/opiskelu/oppiaineet/visuaalinen_kuvajournalismi.html. 

Ohjelman opetussuunnitelma ja sivuainehaku vahvistetaan myöhemmin.

ESITYS: Todettaneen.
  

PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.  

9. VIITTOMAKIELEN MAISTERIOHJELMA

Opetusministeriö on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle hankerahoitusta
viittomakielen luokanopettajien ja aineenopettajien koulutusta varten.  Koulutusta
varten perustetaan 3-vuotinen professuuri ja hankkeeseen liittyy viittomakielen
maisteriohjelma, jota on valmisteltu kielten laitoksella. Laitos esittää
hyväksyttäväksi uuden tutkintojärjestelmän mukaisen opetussuunnitelman rungon
sekä opiskelijoiden valintamenettelyn (liite nro 8).

Tarkempi opetussuunnitelma hyväksytään myöhemmin.

ESITYS: Hyväksyt täneen vi i t tomakielen maister iohjelman
opetussuunnitelman runko sekä valintamenettely.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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10. VIERAIDEN KIELTEN PÄTEVÖITTÄMISKOULUTUS

Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi vieraiden kielten opettajien
pätevöitymisohjelman, johon otetaan noin 40 opiskelijaa. Osa heistä täydentää
aiempaa JY:n tutkintoaan tai opintojaan, osa voi olla myös uusia tutkinto-
opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet muissa yliopistoissa.

Ohjelman yleissuunnitelma ja hakumenettely ovat oheisena (liite nro 9).
Tutkintovaatimuksina käytetään voimassa olevaa opetussuunnitelmaa.

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

11. AVOIMEN YLIOPISTON TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pyytää tiedekuntaa vahvistamaan  opetuksen
avoimessa sekä sen yhteistoimintapisteissä lukuvuodeksi 2004-05. Laitosten ja
oppiaineiden puoltama opetus on oheisena (liite nro 10). Opettajina ja tentaattoreina
toimivat laitosten ja oppiaineiden hyväksymät opettajat.

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

12. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Lehto)

Professori Ari Heinonen ja professori Heikki Luostarinen esittävät, että FM
Keijo Lehdon journalistiikan lisensiaatintutkimus Aatteista periaatteisiin.
Suomalaisten seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos
1971–2003 hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Raimo Salokangas.

Lausunnot on lähetetty FM Lehdolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

Professori Raimo Salokangas esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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13. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Lehto)

Tutkintoa on anonut: 

Keijo Lehto
pääaine: journalistiikka

hyvä

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

14. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Mäntylä, Rautio)

FM (väit.) Katja Mäntylän soveltavan kielitieteen väitöskirjan Idioms and
language users: the effect of the characteristics of idioms on their recognition and
interpretation by native and non-native speakers of English hyväksyminen. 

FM (väit.) Mäntylä  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 14.2.2004. Vastaväittäjänä
toimi professori Kaj Sjöholm (Åbo Akademi). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu FM (väit.) Mäntylälle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 13).

Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Kari Sajavaara toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä muotoja. Väittelijä sai tilaisuuden vastata
lukuisiin työtään koskeviin kysymyksiin ja hän selviytyi siitä ansiokkaasti.

Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

FL (väit.) Riitta Raution musiikkitieteen väitöskirjan Fortspinnungstypus
Revisited. Schemata and Prototypical Features in J. S. Bach’s  Minor-Key Cantata
Aria Introductions  hyväksyminen. 

FL (väit.) Rautio  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 7.2.2004. Vastaväittäjänä toimi
professori Anne Sivuoja-Gunaratnam (Turun yliopisto). Vastaväittäjän lausunto
on toimitettu FL (väit.) Rautiolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 14).
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Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että
väitöskeskustelu oli erittäin kiinnostava, jollaiseksi sen teki paitsi väittelijän itsensä
syvällinen perehtyneisyys tutkimaansa ilmiöön myös vastaväittäjän
poikkeuksellisen huolellinen paneutuminen asiaan.

Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

15. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Mäntylä, Rautio)

FM (väit.) Katja Helena Mäntylä ja FL (väit.) Riitta Aulikki Rautio anovat, että
heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 3. maaliskuuta 2004

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


