
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta

Asia: tiedekuntaneuvoston kokous
Aika: 11.5.2004   klo 14
Paikka: Lyhty

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen päätösvaltaisuus

2. Tiedoksi

3. Professorin määräaikainen virkasuhde (kielten aineenopettajakoulutus)

4. Professorin määräaikainen virkasuhde (viittomakieli)

5. Englannin kielen lehtorin virka 

6. Saksan kielen lehtorin virka

7. PhD Jari Elorannan hakemus dosentiksi

8. Viranhoitojärjestelyt

9. Viranhoitojärjestelyt

10. JOO-opintojen vaihtoehdot kesäyliopistossa

11. Sivuaineen haku ja pääaineen vaihto normaalihaun kautta

12. Lukuvuoden 2004–05 tutkintovaatimukset

13. Väittelylupa-anomus (Lagerblom, Syvänen)

14. Väitöstilaisuus (Fuchs, Holm)

15. Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen (Aali, Lehtinen, Paimela)

16. Filosofian lisensiaatin tutkinto (Aali, Lehtinen, Paimela)

17. Väittelylupa (Kinnunen)



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2004
TIEDEKUNTANEUVOSTO
        
Kokous: Tiistaina 11.5.2004  klo 14

Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1–17 1–17
Varadekaani Heikki Hanka 1–17 1–17
Professori Matti Rahkonen 1–17 1–17
Professori Tarmo Kunnas 1–11 1–11
Professori Matti Vainio 1–17 1–17
Professori Toivo Nygård 1–17 1–17
Professori Matti Leiwo 1–17 1–17
Professori Minna-Riitta Luukka Ilkka Nummela 1–17 1–17
Lehtori Tuula Hirvonen 1–17 1–17
Lehtori Erja Kosonen 1–17 1–17
Lehtori Bertold Fuchs 1–13, 15–16 1–13
Tutkija Ari Huhta Suunnittelija Tellervo Helin 1–17 1–13
Amanuenssi Leena Mikkola 1–17 1–16
Opiskelija Kati Lappeteläinen 1–17 1–13
Opiskelija Satu Päiviö 1–17 1–13
Opiskelija Toni Peltonen 1–12 1–12
Opiskelija Saija Taivalmäki 1–17 1–13
Opiskelija Antti Vesala 1–12 1–12

Esittelijät: Hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–9)
   Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 10–17)

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

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 6.5.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Hallituksen/dekaanin päätöksiä virkajärjestelyistä.
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3. PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE
(kielten aineenopettajakoulutus)

Vireille 23.3.2004.
Kielten laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi kielten
aineenopettajakoulutuksen professorin määräaikainen virkasuhde A 28 1.1.2005
- 31.12.2006 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän
yliopiston ja opetusministeriön tulossopimuksessa hyväksytty kielten
aineenopettajakoulutuksen kehittämishanke vuosiksi 2004–2006. Virkasuhde on
sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitokselle. 

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

Kielten aineenopettajakoulutuksen professorin määräaikaista virkasuhdetta haki
7.5.2004 päättyneen määräajan kuluessa:

FT, dosentti Hannele Dufva

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."
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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 virkasuhteen hakija.

2. Keskusteltaneen asiantuntijoiden valinnasta.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Keskusteltiin.

4. PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE
(viittomakieli)

Vireille 23.3.2004.
Kielten laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi
viittomakielen professorin määräaikainen virkasuhde A 28 1.8.2004 - 31.12.2006
väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän yliopiston ja
opetusministeriön tulossopimuksessa hyväksytty viittomakielen
aineenopettajankoulutuksen kehittämishanke vuosiksi 2004–2006. Virkasuhde on
sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitokselle.

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

Viittomakielen professorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 7.5.2004
päättyneen määräajan kuluessa:

FD  Johanna Mesch
FT Ritva Takkinen

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."
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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 virkasuhteen hakijat.

2.Valittaneen asiantuntijoiksi professori Fred Karlsson
(Helsingin yliopisto) ja professori Robert Johnson (Gallaudet
University, Washington DC).

3.Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa 26.5.2004
mennessä.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Valittiin.

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.

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

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että MA Eleanor Underwood
nimitettäisiin englannin kielen lehtorin virkaan 1.8.2004 alkaen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (309/93) 19 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:

1) edistää alansa opetusta;
2) ohjata opiskelijoiden opintoja;
3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut;
4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan,
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja
toimittamistaan kuulusteluista;
5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut  hänelle
kuuluvat tai määrätyt tehtävät;
6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa määrin 
opiskelijavalintojen hoitamiseen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta
vaaditaan erityisinä kelpoisuusvaatimuksina soveltuva,  jatkotutkintona suoritettu
lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on
tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan
ottaa tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut
1 ja 2 momentissa tarkoitettua tutkintoa.
Asetuksen 4 §:n mukaan vaaditaan lisäksi lehtorilta, jonka virka on tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava kieli äidinkielenään tai
sivistyskielenään taikka että hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai
sivistyskieltään.
Asetuksen 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan
yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja
kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Asetuksen (463/98) 18 §:n 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.
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.4.2004 MA Eleanor
Underwoodin opetusnäytteen arvolauseella hyvin hyvä.

Viran täyttämistä ilman hakua perustellaan sillä, että MA Eleanor Underwood on
kiistatta kelpoinen tehtävään. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus
englannin kielen opetuksesta erilaisissa opetustehtävissä. Hän on toiminut
Jyväskylän yliopistossa sekä yliopistonopettajana että englannin kielen lehtorina,
ja osallistunut sinä aikana aktiivisesti opetuksen kehittämiseen sekä oppiaineessa
että kielten laitoksessa. Syntyperältään ulkomaalaiselle tarkoitettu virka voidaan
yliopistoasetuksen mukaan täyttää haettavaksi julistamatta.

Kelpoisuuden, pitkän opetuskokemuksen ja muiden lehtorin tehtävien
monipuolisen ja ansiokkaan hoidon perusteella esitetään, että MA Eleanor
Underwood nimitettäisiin englannin kielen lehtorin virkaan 1.8.2004 alkaen. 

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 1.
  MA Eleanor Underwoodin nimikirjanote on liitteenä nro 2.

ESITYS: 1. Todettaneen, että MA Eleanor Underwood on erittäin hyvin
perehtynyt tehtäväalaan ja kelpoinen englannin kielen lehtorin
virkaan.

2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että englannin kielen
lehtorin virkaan (vakanssinro 10625) nimitettäisiin MA Eleanor
Underwood 1.8.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

6. SAKSAN KIELEN LEHTORIN VIRKA
(vakanssinro 10593)

Vireille 27.4.2004.
Saksan kielen lehtorin virka on perustettu humanistiseen tiedekuntaan 1.1.1973
lukien.

Lehtorin virka on vapautunut 1.8.2001 lukien, jolloin sen edellinen haltija Rolf
Klemmt jäi eläkkeelle. Kielten laitos esittää, että virka täytettäisiin haettavaksi
julistamatta (yliopistoasetus 10 §).
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Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että FL Rolf Wilfinger
nimitettäisiin saksan kielen lehtorin virkaan 1.8.2004 alkaen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (309/93) 19 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:

1) edistää alansa opetusta;
2) ohjata opiskelijoiden opintoja;
3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut;
4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan,
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja
toimittamistaan kuulusteluista;
5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut  hänelle
kuuluvat tai määrätyt tehtävät;
6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa määrin 
opiskelijavalintojen hoitamiseen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta
vaaditaan erityisinä kelpoisuusvaatimuksina soveltuva,  jatkotutkintona suoritettu
lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on
tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan
ottaa tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut
1 ja 2 momentissa tarkoitettua tutkintoa.
Asetuksen 4 §:n mukaan vaaditaan lisäksi lehtorilta, jonka virka on tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava kieli äidinkielenään tai
sivistyskielenään taikka että hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai
sivistyskieltään.

Asetuksen 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan
yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja
kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Asetuksen (463/98) 18 §:n 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.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.4.2004 FL Rolf Wilfingerin
opetusnäytteen arvolauseella hyvin hyvä.
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Viran täyttämistä ilman hakua perustellaan sillä, että FL Rolf Wilfinger on
kiistatta kelpoinen tehtävään. Hän on valmistunut filosofian lisensiaatiksi
Jyväskylän yliopistosta. Hänellä on runsas ja monipuolinen kokemus erilaisista
opetustehtävistä sekä Suomessa että Sveitsissä. Jyväskylän yliopistossa hän on
toiminut saksan kielen lehtorin viransijaisena useiden vuosien ajan nykyisellä
kielten laitoksella. Koko Jyväskylän yliopistossa työskentelynsä ajan Rolf
Wilfinger on osallistunut aktiivisesti oppiaineensa yhteiseen kehittämistyöhön ja
panostanut omien erityisalojensa kehittämiseen. Syntyperältään ulkomaalaiselle
tarkoitettu virka voidaan yliopistoasetuksen mukaan täyttää julistamatta virkaa
haettavaksi.

Kelpoisuuden, pitkän opetuskokemuksen ja muiden lehtorin tehtävien
monipuolisen ja ansiokkaan hoidon perusteella esitetään, että FL Rolf Wilfinger
nimitettäisiin saksan kielen lehtorin virkaan 1.8.2004 alkaen. 

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 3.
  FL Rolf Wilfingerin nimikirjanote on liitteenä nro 4.

ESITYS: 1. Todettaneen, että FL Rolf Wilfinger on kelpoinen saksan
kielen lehtorin virkaan.

2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että saksan kielen
lehtorin virkaan (vakanssinro 10593) nimitettäisiin FL Rolf
Wilfinger 1.8.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

7. PhD JARI ELORANNAN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 9.12.2003.
PhD Jari Eloranta on jättänyt 2.12.2003 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin taloushistorian 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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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.

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. 
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. 

Historian ja etnologian laitos pitää taloushistorian dosentuuria opetuksen ja
tutkimuksen kannalta tarpeellisena.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 9.12.2003 taloushistorian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Luciano Segreton (Università di Firenze) ja professori Riitta Hjerppen
(HY) antamaan lausuntonsa PhD Jari Elorannan tieteellisestä pätevyydestä.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisena (liite nro 5). Asiantuntijat
katsovat PhD Elorannan päteväksi taloushistorian dosentuuriin.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi maanantaina 7.6.2004
klo 10 luentosalissa H105. PhD Eloranta esittää aiheeksi Paljonko on paljon?
Perspektiivejä Suomen sotilasmenoihin maailmansotien välisellä ajalla.

ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Jari Ojala, pj., professori Petri Karonen, professori Ilkka
Nummela, lehtori Kalevi Ahonen, amanuenssi Elina Kiuru, siht.,
ja opiskelija Antti Vesala.
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PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Vainio, Nygård, Leiwo, Nummela ja Valo
katsoivat PhD Elorannan tieteellisesti päteväksi.

2. Hyväksyttiin.

3. Valittiin.

8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Professori Juha Sihvola anoo virkavapautta yleisen historian professorin virasta
(vakanssinro 00078) ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2009. Virkavapauden perusteena on
nimittäminen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtajan virkaan
vastaavaksi ajaksi. Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri
Karonen puoltaa anomusta.

ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä
esittää,
että FM Kaisa Ahvenjärvi nimitettäisiin yliopistonopettajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004–31.7.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
opetusministeriön määräaikainen hankerahoitus (äidinkielen opettajien
koulutuksen laajennusohjelma). Laitoksen johtajan esitys perustelut
nimittämiselle ovat liitteenä nro 6.
että fil.yo. Ari Häyrinen nimitettäisiin projektisuunnittelijan (25 h/viikko)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on tietoteollisuuden muuntokoulutusprojektin kulttuuriteknologian
opintojen toteuttaminen.
että FM Päivi Kaijula nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.8.–31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on tietoteollisuuden
muuntokoulutusprojektin loppuunsaattaminen.
että FL Risto Niemi-Pynttäri nimitettäisiin kirjallisuuden assistentin
(vakanssinro 10184) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004–31.7.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
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että FL Terhi Skaniakos nimitettäisiin suunnittelijan (25 h/viikko)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on tietoteollisuuden muuntokoulutuksen projektiohjaus ja
graduhautomon suunnittelu.

ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

10. JOO-OPINTOJEN VAIHTOEHDOT KESÄYLIOPISTOSSA

JOO-kustannusten vähentämiseksi ovat tiedekunnat neuvotelleet Jyväskylän
kesäyliopiston kanssa vaihtoehtoisten ja halvempien sivuainemahdollisuuksien
järjestämisestä. Kesäyliopisto järjestää jo nyt useita sellaisia yliopisto-opintoja,
joita JY:ssa ei ole tarjolla ja joita humanistisen tiedekunnan opiskelijat ovat
hakeneet JOO-opinnoiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi informaatiotutkimus (OY),
uskontotiede ja yleinen teologia (HY), kehitysmaatutkimus (HY), hallintotiede ja
sosiaalipsykologia (TAY) sekä oikeustieteelliset opinnot (LY). Kesäyliopisto
pyrkii lisäämään suosittujen sivuaineiden tarjontaa.

Sivuaineopintojen suorittaminen kesäyliopistossa on huomattavasti halvempaa
kuin JOO-opintojen suorittaminen muissa yliopistoissa. Tiedekunnilla ei tule
olemaan mahdollisuuksia JOO-opintojen rahoittamiseen entisessä laajuudessa,
mutta kesäyliopiston sivuainetarjonta parantaa tilannetta, ja se on myös
opiskelijoille halvempi vaihtoehto, koska heidän ei tarvitse muuttaa toiselle
paikkakunnalle sivuaineopintoja varten. 

ESITYS: Päätettäneen, ettei JOO-puoltoja yleensä anneta aineisiin, joita
voi suorittaa Jyväskylän kesäyliopistossa,  ja että  tiedekunta voi
samoin kriteerein kuin JOO-puolloissa suorittaa kesäyliopiston
maksun opiskelijan puolesta.

  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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11. SIVUAINEEN HAKU JA PÄÄAINEEN VAIHTO NORMAALIHAUN KAUTTA

Joitakin sivuaineoikeuksia pyritään hankkimaan ohjeiden vastaisesti siten, että
tiedekunnan tutkinto-opiskelija hakee uutena hakijana kesän ns.
normaalivalinnassa.  Jos tällainen hakija tulee hyväksytyksi, menettää vastaavasti
yksi uusi hakija tutkintopaikan. Samoin tapahtuu, jos pääaineen vaihtoon pyritään
normaalihaun kautta. Suositeltu menettely on se, että tiedekunnan sisällä
sivuaineita haetaan vain sivuainehaun kautta ja että pääainetta voi vaihtaa sen
jälkeen kun sivuainetta on opiskeltu vähintään perusopintojen verran. Ehdotonta
kieltoa hakea uutena opiskelijana ei kuitenkaan ole toistaiseksi kirjattu
päätöksenä.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille haku normaalihaussa on ollut sallittua, koska
se ei vähennä tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden määrää.

ESITYS: Päätettäneen, että 

1) kevään normaalihaussa sekä maaliskuussa ja lokakuussa
päättyvässä erikoishaussa ei käsitellä tiedekunnan omien
tutkinto-opiskelijoiden hakemuksia. Vastoin ohjeita tai
erehdyksessä saapuneet hakemukset käsitellään
sivuainehakemuksina. 

 
2) tiedekunnan omat tutkinto-opiskelijat voivat hakea pääaineen
vaihtoa sen jälkeen, kun haluttuun uuteen pääaineeseen on
suoritettu vähintään perusopinnot.

3) syyslukukaudella 2004 selvitetään mahdollisuudet helpottaa
sivuaineiden saantia tiedekunnan sisällä. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

12. LUKUVUODEN 2004-05 TUTKINTOVAATIMUKSET

Historian ja etnologian laitos, musiikin laitos, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen
laitos, viestintätieteiden laitos sekä soveltavan kielentutkimuksen keskus esittävät
hyväksyttäväksi tutkintovaatimukset lukuvuodelle 2004-05 (liitteet nro 7, 8, 9, 10
ja 11). 

Kielten vaatimukset käsitellään seuraavassa kokouksessa.



13

Tiedekunnan johtoryhmä (täydennettynä kahdella opiskelijajäsenelle) on
käsitellyt laitosten esitykset ja toimittanut niistä laitoksille palautteen. Palautteen
suuntaisia korjauksia ja parannuksia on tehty nyt käsiteltäviin vaatimuksiin,
mutta osa toteutuu ensi vuonna suuremman uudistuksen yhteydessä. 

Kieli- ja viestintäopintoja koskevat vaatimukset pysyvät voimassa sellaisena kuin
ne ovat lukuvuoden 2002-04 opinto-oppaassa. 

Siirtymäkauden rinnakkaisten tutkintovaatimusten tarvetta harkitaan
tilannekohtaisesti ja täsmennetään viimeistään keväällä 2005.

ESITYS: Hyväksyttäneen tutkintovaatimukset liitteen mukaisesti ja
päätettäneen, että nykyisten vaatimusten mukaan aloitettuja
kokonaisuuksia voi suorittaa 31.7.2005 saakka.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

13. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Lagerblom, Syvänen)

FL Kimmo Lagerblom on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaukana Kainuussa, valtaväylän
varrella. Etnologinen elinkaaritutkimus Kontiomäen rautatieläisyhteisöstä
vuosina 1950–1973. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Kaija
Heikkinen (Joensuun yliopisto) ja dosentti Teppo Korhonen (Helsingin
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Bo Lönnqvist. 

FL Kari Syvänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vastatunteiden dynamiikka
musiikkiterapiassa. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 27.8.2002
professori Jarl Wahlströmin ja professori Kimmo Lehtosen (Turun yliopisto).
Kokouksessaan 7.10.2003 tiedekuntaneuvosto päätti olla myöntämättä
väittelylupaa. Tämän jälkeen FL Syvänen on muuttanut työn sisältöä tavalla, joka
on johtanut tutkimuksen uusiutumiseen. FL Syväsen selvitys muutoksista on
oheisena (liite nro 12).

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti FT Yrjö
Heinonen ja professori Kimmo Lehtonen (Turun yliopisto). Tutkimuksen
pääohjaajana ovat toimineet professori Jaakko Erkkilä sekä LT Hanna Ebeling
(Oulun yliopisto).
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ESITYS: Määrättäneen. 

PÄÄTÖS: Määrättiin.

14. VÄITÖSTILAISUUS (Fuchs, Holm)

Maisteri Bertold Fuchs on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Phonetische Aspekte einer
Didaktik der Finnischen Gebärdensprache als Fremdsprache.
Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan 27.4.2004. Väitöstilaisuus pidetään
lauantaina 11.9.2004 klo 12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori
Franz Dotter (Universität Klagenfurt, Itävalta) ja kustoksena emeritusprofessori
Kari Sajavaara.

FM Jan-Markus Holm on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Virtual Violin in Digital Domain.
Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan 27.4.2004. Väitöstilaisuus pidetään
lauantaina 5.6.2004 klo 12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Tapio
Takala (Teknillinen korkeakoulu) ja kustoksena professori Petri Toiviainen.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Tiedekuntaneuvosto totesi, että Bertold Fuchs on esteellinen
käsittelemään asiaa.

Hyväksyttiin.

15. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Aali, Lehtinen, Paimela)

FT Jorma Julkunen (Suomen kulttuurirahasto) ja professori Minna-Riitta
Luukka esittävät, että FM Paula Aalin soveltavan kielitieteen ammatillinen
lisensiaatintutkimus Luovasta prosessista opinnäytetyötekstiksi
– muotoiluopiskelija kirjoittajana ja ohjaajana hyväksyttäisiin. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Kari Sajavaara.

Lausunto on lähetetty FM Aalille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 13). Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että tutkimus
hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty.
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Professori Janne Vilkuna ja dosentti Anne Aurasmaa (Helsingin yliopisto)
esittävät, että FM Tiina Lehtisen taidehistorian lisensiaatintutkimus Tavoitteena
ikuinen kuva –  Suomen valokuvataiteen museo 1969–1996  hyväksyttäisiin.
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.

Lausunto on lähetetty FM Lehtiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 14). Professori Heikki Hanka esittää, että tutkimus
hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

Dosentti Harri Kalha (Helsingin yliopisto) ja dosentti Päivi Hovi-Wasastjerna
(Taideteollinen korkeakoulu) esittävät, että FM Hanna Paimela taidehistorian
lisensiaatintutkimus Kun Billy-hyllystä tuli arvohuonekalu. Ikean asema 1900-
luvun Ruotsin yhteiskunnallisten arvojen peilinä ja kansankodillisen identiteetin
kiinnekohtana hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Annika Waenerberg.

Lausunnot on lähetetty FM Paimelalle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 15 ja 16). Professori Heikki Hanka
esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

16. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Aali, Lehtinen, Paimela)

Tutkintoa ovat anoneet: 

Paula Mirjami Aali
(ammatillisen vaihtoehdon mukaan)
pääaine: soveltava kielitiede

hyväksytty

Tiina Anu Susanna Lehtinen
pääaine: taidehistoria

hyvä

Hanna Paimela
pääaine: taidehistoria

hyvä

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
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17. VÄITTELYLUPA (Kinnunen)

FL Mauri Kinnunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Herätysliike kahden kulttuurin rajalla.
Lestadiolaisuus Karjalassa 1870–1939 Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 6.4.2004 dosentti Jouko Talosen (Helsingin yliopisto) ja
dosentti Heikki Rantatuvan. Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro
17 ja 18).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 12. toukokuuta 2004

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


