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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 10.6.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Hallituksen/dekaanin päätöksiä virkajärjestelyistä.
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3. KIELTEN AINEENOPETTAJANKOULUTUKSEN PROFESSORIN
MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Vireille 23.3.2004.
Kielten laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi kielten
aineenopettajankoulutuksen 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 laajennukseen liittyy pätevöittämiskoulutus,
jossa on tavoitteena 40 maisterintutkintoa vuosien 2005 ja 2006 aikana.
Koulutukseen valitaan vieraissa kielissä (englanti, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä)
opintojaan aloittaneita ja opinnoissaan melko pitkälle edenneitä opiskelijoita.
Hakuaika päättyi 16.4.2004 ja sen jälkeen tiedetään tarkkaan millaisia opintoja
tarvitaan. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, että suuri osa opiskelijoista tulee
tarvitsemaan pro gradu -työn ohjausta. Jotta koulutus ja siihen liittyvä ohjaus
voidaan aloittaa tehokkaasti tammikuussa 2005, laitos esittää, että hankkeeseen
esitetty professuuri täytetään 1.1.2005 alkaen kahdeksi vuodeksi.

Tehtävään nimitettävältä toivotaan, että tohtorintutkinto on suoritettu jossain
ohjelman piiriin kuuluvassa em. kielessä tai soveltavassa kielitieteessä. Lisäksi
katsotaan eduksi laaja-alainen kielenoppimisen ja -opetuksen alueen tuntemus,
kokemus opinnäytetöiden ohjauksesta sekä kokemus koulutus- tai
tutkimusyhteistyöhankkeista. Tehtävässä on tarpeen monipuolinen kieliaineiden
tutkimusmenetelmien ja -suuntausten teorian ja sovellusten tuntemus. Kielitieteen
laaja-alainen tuntemus on tarpeen, kun joudutaan ohjaamaan töitä eri aineiden
omasta tutkimusperinteestä nousevia töitä ja laajaa kirjoa aiheita. Eduksi
katsotaan lisäksi monipuolinen kielitaito ohjattavien opiskelemissa kielissä.

Viran tehtävät ovat vieraiden kielten aineenopettajakoulutukseen liittyvän
kielenoppimisen ja -opetuksen alueen tutkimus-, opetus- ja ohjaustehtäviä,
erityisesti aineenopettajakoulutuksessa olevien opinnäytetöiden ohjausta.
Professori hoitaa kaikkien koulutukseen tulevien kieliaineiden opiskelijoiden
ohjausta yhdessä aineen nimeämän ohjaajan kanssa.
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Tehtäviin kuuluu myös opettajankoulutusvalintojen edistäminen ja kehittäminen
(suoravalinta ja opintojen aikaiset valinnat) sekä opiskelijoiden opintojen kulun
seurannan suunnitteluun osallistuminen. Professori osallistuu tarvittaessa yhdessä
kielten laitoksen muiden edustajien kanssa aineenopettajayhteistyöryhmän ja
opetusharjoittelutyöryhmän toimintaan sekä toimii yhteistyössä
opettajankoulutuksen laajennushankkeen toisen osan, lisäkoulutuksen, kanssa,
joka alkaa sl. 2005 (sisäänotot: englannin kieli 30, ruotsin kieli 8 ja saksan kieli
ja kulttuuri 5). Professori osallistuu tarvittaessa myös tämän koulutuksen
opetukseen.

Kielten aineenopettajankoulutuksen professorin määräaikaista virkasuhdetta
haki 7.5.2004 päättyneen määräajan kuluessa:
FT, dosentti Hannele Dufva.

Laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää, että FT Hannele Dufva
nimitettäisiin kielten aineenopettajankoulutuksen professorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen.

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima nimitysmuistio sekä FT Hannele
Dufvan tiivistetty ansioluettelo ja nimikirjanote ovat liitteenä nro 1.

ESITYS: 1. Katsottaneen FT Hannele Dufva kelpoiseksi kielten
aineenopettajankoulutuksen professorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen

2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Hannele
Dufva nimitettäisiin kielten aineenopettajankoulutuksen
professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.1.2005–31.12.2006.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

4. VIITTOMAKIELEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 

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.
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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."

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."

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 11.5.2004 virkasuhteen
asiantuntijoiksi professori Fred Karlssonin (Helsingin yliopisto) ja professori
Robert Johnsonin (Gallaudet University, Washington DC).

Professori Robert Johnson ei ole suostunut ottamaan tehtävää vastaan.
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ESITYS: 1.Valittaneen asiantuntijoiksi professori Fred Karlsson
(Helsingin yliopisto) ja emeritusprofessori Kari Sajavaara.

2.Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa
30.6.2004 mennessä.

PÄÄTÖS: 1. Valittiin.

2. Esityksen mukainen.

5. MUSIIKKIKASVATUKSEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE
(vakanssinro 00098)

Musiikin laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi
musiikkikasvatuksen professorin määräaikainen virkasuhde A 28
1.9.2004–30.6.2005 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.
Virkasuhdetta auki julistettaessa on todettu, että professorin tehtäviin kuuluvat
musiikkikasvatus-oppiaineen professorin tehtävät, opetustyö, jatkotutkinto- ja
maisteritutkielmien ohjaus ja tarkastus sekä muut professorin virkaan kuuluvat
tehtävät. Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan musiikin laitokselle.

Professorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.6.2004 päättyneen määräajan
kuluessa:

FT Maija Fredrikson
PhD Sanna Iitti
FT Antti Juvonen
FT Erja Kosonen
FT Pekka Toivanen.

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.

Laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää, että professorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitettäisiin FT Maija Fredrikson.
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Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat  liitteenä nro
2.

ESITYS: Nimitettäneen FT Maija Fredrikson musiikkikasvatuksen
professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.9.2004–30.6.2005.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

6. MUSIIKKITEKNOLOGIAN JA YHTYEPEDAGOGIIKAN LEHTORIN
MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Musiikin laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi musiikin
lehtorin määräaikainen virkasuhde A 21 1.8.2004–31.7.2005 väliseksi ajaksi.
Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden
tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen opettajakoulutuksen musiikin uudelleen
organisointi. Virkasuhdetta auki julistettaessa on todettu, että sen
menestyksellistä hoitamista edesauttaa perehtyneisyys musiikkiteknologiaan sekä
yhtyesoiton ja 
-pedagogiikan opetukseen musiikin aineenopettajakoulutuksessa. Virkasuhde on
sijoitettu humanistisen tiedekunnan musiikin laitokselle.

Lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.6.2004 päättyneen määräajan
kuluessa:

FM Mikko Murtoniemi
FM Mikko Myllykoski
FL Miikka Salavuo
FM Kimmo Tuuri
Insinööri Esa Viirret.

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. 
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.

Laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää, että lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitettäisiin FL Miikka Salavuo.

Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro
3.

ESITYS: 1. Todettaneen, että hakija FL Miikka Salavuo on tutkintonsa
puolesta kelpoinen virkasuhteeseen.

2. Nimitettäneen FL Miikka Salavuo musiikkiteknologian ja
yhtyepedagogiikan lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.8.2004–31.7.2005.

PÄÄTÖS:        1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.     
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7. LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (TAIKU, KUVITEK)

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos on esittänyt, että laitoksessa
julistettaisiin täytettäväksi lehtorin määräaikainen virkasuhde A 21
1.9.2004–31.12.2006 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen EU-rahoitteinen Kuvitek-projekti. Ohjelma on saanut rahoitusta
vuosiksi 2004–2006. Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan taiteiden
ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle.

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.

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.
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Virkasuhteen ala ja tehtävät

Virkasuhteen ala ja tehtävät on määritelty Kuvitek-hankkeessa seuraavasti:
“Ohjelma on saanut rahoitusta vuosiksi 2004 - 2006. Kyseiselle ajalle perustetaan
määräaikainen lehtorin virkasuhde, joka palvelee Kuvitek-projektin opetusta ja
sen sisällön suunnittelua. Virkasuhdetta täytettäessä katsotaan eduksi alan
tutkimus ja kokemus.
Humanistisen tiedekunnan Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos koordinoi
EU-rahoitteista Kuvitek-projektia, joka on osa laajempaa Keski-Suomen
Mediaklusterin kehittämishanketta. Sen tavoitteena on luoda kulttuuria, viestintää
ja teknologiaa yhdistävästä uusmedia-alasta alueen taloudellinen vahvuustekijä.
Käynnistämisvaiheessa olevan Kuvitek-projektin tavoitteena on luoda tälle
kehitykselle edellytykset integroimalla Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän
ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattiopiston uusmedia-alan opetus
innovatiiviseksi koulutusjärjestelmäksi, jossa ylitetään perinteiset oppilaitosrajat.
Olemassa olevat voimavarat yhdistämällä projektin tuloksena syntyy
koulutusjärjestelmä, joka kattaa uusmedia-alan opetuksen eri oppilaitoksissa
perusopinnoista tohtorin tutkintoon. Innovatiivinen järjestelmä vastaa
korkeakouluissa meneillään olevaa tutkinnonuudistusta tarjoamalla väylän
alemmista tutkinnoista maisteri- ja tohtoriopintoihin saakka. 

Meneillään oleva suunnittelutyö pitää sisällään niin Jyväskylän alueen kulttuurin,
viestinnän ja teknologian alan koulutuksen suuntaviivojen hahmottelua kuin
nykyisen tilanteen ja tarpeiden kartoittamista. Yliopistoon sijoitetut
K u v i t e k - t y ö n t e k i j ä t  o s a l l i s t u v a t  a k t i i v i s e s t i  m y ö s
multimedian/kulttuuriteknologian opetustarjonnan kehittämiseen humanistisessa
tiedekunnassa. Tämä kulttuuriteknologian koulutus tulee toimimaan keskeisessä
roolissa Kuvitek-yhteistyön kautta syntyvässä koulutusjärjestelmässä.

Kuvitek-projektin yliopistolle osoitettujen määräaikaisten virkojen täyttämisessä
1.9.2004 alkaen otetaan huomioon kokemus yliopistossa aiemmin toteutetusta
multimediakoulutuksesta, sen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kuvitek-virkojen
opetusalat ovat uusmedian sisällöntuotannon koulutus ja projektin hallinta sekä
uusmedian sisällöntuotannon koulutus ja mediateknologia.”

Laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä esittää, että lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitettäisiin FM Jari Järvinen.
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken nimitysmuistio on liitteenä nro 4.

ESITYS: 1. Todettaneen, että FM Jari Järvinen on kelpoinen
virkasuhteeseen.

2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FM Jari Järvinen
nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.9.2004–31.12.2006.
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PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

8. LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (TAIKU, KUVITEK)

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos on esittänyt, että laitoksessa
julistettaisiin täytettäväksi lehtorin määräaikainen virkasuhde A 21
1.9.2004–31.12.2006 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen EU-rahoitteinen Kuvitek-projekti. Ohjelma on saanut rahoitusta
vuosiksi 2004–2006. Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan taiteiden
ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle.

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.

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.
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Virkasuhteen ala ja tehtävät

Virkasuhteen ala ja tehtävät on määritelty Kuvitek-hankkeessa seuraavasti:
“Ohjelma on saanut rahoitusta vuosiksi 2004 - 2006. Kyseiselle ajalle perustetaan
määräaikainen lehtorin virkasuhde, joka palvelee Kuvitek-projektin opetusta ja
sen sisällön suunnittelua. Virkasuhdetta täytettäessä katsotaan eduksi alan
tutkimus ja kokemus.
Humanistisen tiedekunnan Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos koordinoi
EU-rahoitteista Kuvitek-projektia, joka on osa laajempaa Keski-Suomen
Mediaklusterin kehittämishanketta. Sen tavoitteena on luoda kulttuuria, viestintää
ja teknologiaa yhdistävästä uusmedia-alasta alueen taloudellinen vahvuustekijä.
Käynnistämisvaiheessa olevan Kuvitek-projektin tavoitteena on luoda tälle
kehitykselle edellytykset integroimalla Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän
ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattiopiston uusmedia-alan opetus
innovatiiviseksi koulutusjärjestelmäksi, jossa ylitetään perinteiset oppilaitosrajat.
Olemassa olevat voimavarat yhdistämällä projektin tuloksena syntyy
koulutusjärjestelmä, joka kattaa uusmedia-alan opetuksen eri oppilaitoksissa
perusopinnoista tohtorin tutkintoon. Innovatiivinen järjestelmä vastaa
korkeakouluissa meneillään olevaa tutkinnonuudistusta tarjoamalla väylän
alemmista tutkinnoista maisteri- ja tohtoriopintoihin saakka. 

Meneillään oleva suunnittelutyö pitää sisällään niin Jyväskylän alueen kulttuurin,
viestinnän ja teknologian alan koulutuksen suuntaviivojen hahmottelua kuin
nykyisen tilanteen ja tarpeiden kartoittamista. Yliopistoon sijoitetut
K u v i t e k - t y ö n t e k i j ä t  o s a l l i s t u v a t  a k t i i v i s e s t i  m y ö s
multimedian/kulttuuriteknologian opetustarjonnan kehittämiseen humanistisessa
tiedekunnassa. Tämä kulttuuriteknologian koulutus tulee toimimaan keskeisessä
roolissa Kuvitek-yhteistyön kautta syntyvässä koulutusjärjestelmässä.

Kuvitek-projektin yliopistolle osoitettujen määräaikaisten virkojen täyttämisessä
1.9.2004 alkaen otetaan huomioon kokemus yliopistossa aiemmin toteutetusta
multimediakoulutuksesta, sen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kuvitek-virkojen
opetusalat ovat uusmedian sisällöntuotannon koulutus ja projektin hallinta sekä
uusmedian sisällöntuotannon koulutus ja mediateknologia.”

Laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä esittää, että lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitettäisiin FM Kai Tuuri.
Hallintopäällikkö Matti Myllykosken nimitysmuistio on liitteenä nro 5.

ESITYS: 1. Todettaneen, että FM Kai Tuuri on kelpoinen virkasuhteeseen.

2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FM Kai Tuuri
nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.9.2004–31.12.2006.
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PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

9. MUSIIKKIKASVATUKSEN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN
VIRKASUHDE
(vakanssinro 13571)

Musiikin laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi musiikin,
erityisesti musiikkikasvatuksen, yliassistentin  määräaikainen virkasuhde A 22
1.8.2004–31.7.2005 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen
viran hoito/humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan
opettajankoulutuslaitoksen opettajakoulutuksen musiikin uudelleen organisointi.
Virkasuhdetta auki julistettaessa on todettu, että sen menestyksellistä hoitamista
edesauttaa perehtyneisyys musiikkikasvatukseen liittyvään tutkimukseen ja
opetukseen (ensisijaisesti yleissivistävä koulu). Virkasuhde on sijoitettu
humanistisen tiedekunnan musiikin laitokselle.

Yliassistentin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.6.2004 päättyneen määräajan
kuluessa:

FL Kirsti Hämäläinen
PhD Sanna Iitti
FM Pirjo Nenonen
FT Pirkko Paananen
FM Jaana Utriainen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/1993) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva,
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä
opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen
perehtyneisyys tehtävänalaan.
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko
hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.

Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan.

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. 
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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.

Laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää, että yliassistentin
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin FT Pirkko Paananen.

Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro
6.

ESITYS: 1. Todettaneen, että hakijat Hämäläinen ja Paananen  täyttävät
virkasuhteeseen vaadittavat kelpoisuusehdot.
Todettaneen, että muut hakijat eivät ole kelpoisia
virkasuhteeseen.

2. Nimitettäneen FT Pirkko Paananen musiikkikasvatuksen
yliassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.8.2004–31.7.2005.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

10. MIKROTUKIHENKILÖN VIRKA (viestintätieteiden laitos)
(vakanssinro 13607)

Vireille 10.2.2004.
Rehtori on 5.12.2003 tekemällään päätöksellä perustanut palkkausluokkaan A 16
kuuluvan mikrotukihenkilön viran 1.1.2004 lukien. Virka on yliopiston yhteinen
ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. Kokouksessaan 10.2.2004
tiedekuntaneuvosto päätti, että viran sijoituspaikka on viestintätieteiden laitos ja
että virka julistetaan haettavaksi. Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen
tiedekunnan ja viestintätieteiden laitoksen henkilöstömenokehykseen.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.
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Virkaa hakivat 8.6.2004 päättyneen määräajan kuluessa:

Datanomi Mika Karhinen
Sami Kilpeläinen
yo Marko Koivuniemi
Kohopainaja Jukka Kotilainen
Datanomi Petri Kotilainen
Datanomi Jouni Lahtinen
Datanomi Joni Lehtonen
KM Anne Luukkonen
Elektroniikka-asentaja Jyri Luukkonen
Tradenomi Jorma Mähönen
Insinööri Matti Ohvo
yo Sami Ollikainen
Tradenomi Niilo Paasivirta
Tietokoneasentaja Arto Pajukanta
Tradenomi Marko Pöyhönen
Datanomi Kalle Salmela
Datanomi Rene Sarvi
Tietokoneasentaja Kimmo Sutinen
Teknikko Vesa Vertainen.

Seuraavat hakemukset saapuivat myöhästyneinä:
Luk Matti Alvarson
Datanomi Antti Lehtinen
Insinööri Aki Metso.

Mikrotukihenkilön tehtävänä on huolehtia ensisijaisesti työasemien asennuksesta,
ylläpidosta sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttäjätuesta. Viran
menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä laitehallinta, käyttöjärjestelmien ja
verkkojen tuntemus sekä kyky toimia monimuotoisessa työyhteisössä. Viran
tehtäviin kuuluu myös digitaalisten kameroiden (DV), äänitallentimien sekä ääni-
ja videoeditointityöasemien käyttäjätukea ja ylläpitoa. Mikrotukihenkilöltä
odotetaan Novell NetWare, Microsoft Network, GroupWise, Windows (XP
Office), Macintosh ja Unix-ympäristöjen hallitsemista.

Tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat soveltuva koulutus ja
riittävä alan työkokemus. Yliopiston toimintaympäristön tuntemus, erityisesti
atk-järjestelmien tuntemus katsotaan merkittäväksi eduksi. Mikrotukihenkilöltä
toivotaan joustavaa asennoitumista erilaisiin työtehtäviin, kiinnostusta uuden
oppimiseen ja hyviä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Virkaan edellytetään
hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa.
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Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa
virkaan kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä viran
hakemisesta ja virkaan nimittämisestä.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää, että
mikrotukihenkilön virkaan nimitettäisiin tietokoneasentaja Arto Pajukanta.

Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista on liitteenä nro 7.

ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat.

2.Nimitettäneen tietokoneasentaja Arto Pajukanta
mikrotukihenkilön virkaan.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

11. 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.

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.
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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.
Molemmat asiantuntijat katsovat PhD Elorannan päteväksi taloushistorian
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat PhD
Elorannan tieteellisesti päteväksi taloushistorian dosentuuriin kokouksessaan
11.5.2004.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 7.6.2004. PhD Elorannan aihe oli
Paljonko on paljon? Perspektiivejä Suomen sotilasmenoihin maailmansotien
välisellä ajalla. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että PhD Elorannan
opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvin hyvä (liite nro 8).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu (ei esittelyä).

2. Todettaneen, että PhD Jari Elorannalla on asetuksen
(115/98) 8 §:n edellyttämä hyvä opetustaito.

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

4. Nimitettäneen PhD Jari Eloranta taloushistorian dosentiksi
1.7.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

12. FT MARKO LAMBERGIN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 15.6.2004.
FT Marko Lamberg on jättänyt 4.6.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin yhteisöhistorian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan. 
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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.

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.

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

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

         2.  Valittaneen asiantuntijoiksi professori Jouko Vahtola (Oulun
yliopisto) ja professori Petri Karonen antamaan lausuntonsa FT
Lambergin tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.
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13. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä
esittää,
että kauppateknikko Tuula Fareed nimitettäisiin osastosihteerin (vakanssinro
10956) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2004.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
että FT Mikko Keskinen nimitettäisiin professorin (vakanssinro 10811)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.8.2004. Määräaikaisuuden
perusteena sijaisuus/Kirstinä.
että YTM Kimmo Lehtonen nimitettäisiin yliopistonopettajan  määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
kuvakoulutuksen projektin loppuunsaattaminen.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että FL Erkki Hujanen nimitettäisiin erikoissuunnittelijan (55,2 %)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on määräaikainen projekti/Visuaalisen journalismin maisteriohjelma.
että FM Vilma Luoma-aho nimitettäisiin koulutussuunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
yhteisöviestintä-oppiaineen virkajärjestelyt.
että FM Hanna Reinikainen nimitettäisiin amanuenssin (vakanssinro 00053)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.2004–31.7.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on sijaisuus/Mikkola.
että FT Päivi Vaahterikko-Mejía nimitettäisiin yliassistentin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004–31.7.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
avoinna olevan assistentin viran hoito yliassistentuurina.

ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Nimitettiin.

14. RUOTSIN KIELEN TAIDON MERKITSEMINEN TODISTUKSIIN

Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen ns. kielitutkintoasetuksen mukaan
“Korkeakoulun perustutkinnosta annettavaan todistuksen on merkittävä
koulusivistyksen ja kypsyysnäytteen kieli sekä kieli, jolla opiskelija on suorittanut
maan toisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavan kielikokeen tai
kieliopinnot” (A 12.6.03/481/03, 19. §). Kielitaidon arvosteluasteikko on saman
asetuksen mukaan tyydyttävä, hyvä tai erinomainen.
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HuK- ja FM-todistuksissa ei toistaiseksi ole eritelty toisen kotimaisen kielen
suullista ja kirjallista  taitoa. Ns. kielitaitolain (L 6.6.03/424/03, 6. §) mukaan
valtion henkilöstöltä, jonka kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto,
vaaditaan kaksikielisellä virka-alueella vähemmistökielen tyydyttävää suullista ja
kirjallista taitoa.  

ESITYS: Päätettäneen, että todistuksiin merkitään toisen kotimaisen kielen
suullinen ja kirjallinen taito, joko yhtenäisellä arvolauseella tai
molemmat erikseen arvosteltuina sitä mukaa kuin opintorekisteriin
saadaan tällaiset merkinnät. Lisäksi noudatetaan
kielitutkintoasetuksen mukaisia korvaavuusperusteita silloin, kun
kielitaito on osoitettu opintojen yhteydessä.

  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

15. KIRJALLISUUDEN (SANATAITEEN LINJAN) TUTKINTOVAATIMUKSET

Oriveden opistossa järjestettävän kirjallisuuden sanataiteen linjan perus- ja
aineopintojen tutkintovaatimukset esitetään hyväksyttäväksi (liite nro 9). 

Sanataiteen linja sisältää pääosin samoja kursseja, jotka tiedekunta on jo hyväksynyt
kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen tutkintovaatimuksissa. 

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle.

16. JATKO-OPISKELIJOIDEN ILMOITTAUTUMINEN SYKSYLLÄ 2004

Syksystä 2004 alkaen tiedekunnan jatko-opiskelijat ilmoittautuvat läsnä- tai
poissaoleviksi sähköisesti Korppi-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä
he täyttävät jatko-opintosuunnitelmalomakkeen, jossa he kertovat lyhyesti kuluneen
lukuvuoden toiminnastaan (portfolio) sekä suunnittelevat tulevan vuoden
ohjelmaansa.

Opiskelijan antamat tiedot välitetään sähköpostilla suoraan ohjaajalle tai ohjaajille.
Tiedot ovat luottamuksellisia, eivätkä ne välity muille. Lisäksi Korppiin tallentuu
julkisena jatko-opiskelijan työn nimi, lyhyt julkinen kuvaus (opiskelijan antama)
sekä avainsanat.
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Jotta tiedot saadaan välitetyksi ohjaajille, on laitoksia pyydetty ilmoittamaan
ohjaajien nimet ja ne sähköpostiosoitteet, johon järjestelmän kautta tulevat viestit
ohjataan.   

Järjestelmän esittelytilaisuus ohjaajille ja muulle henkilökunnalle on torstaina 17.6.
klo 12 alkaen salissa L302.

ESITYS: Hyväksyttäneen ilmoittautumismenettely ja tiedonkulun
periaatteet.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

17. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Pusztai, Pyhtilä)

MA Bertalan Pusztai on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Religious Tourists. Constructing Authentic
Experiences in Late Modern Catholicism. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori René
Gothóni (Helsingin yliopisto) ja professori Marjut Anttonen (Åbo Akademi).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Bo Lönnqvist. 

FM Marko Pyhtilä on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kansainväliset situationistit:
spektaakkelin kritiikki. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Risto
Heiskala ja tutkimusprofessori Sakari Hänninen (Stakes). Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut dosentti Jussi Vähämäki (Tampereen yliopisto). 

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.
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18. VÄITÖSTILAISUUS (Jääskeläinen)

FM Petri Jääskeläinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Instrumentatiivisuus ja nykysuomen
verbijohto. Semanttinen tutkimus. Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan
20.1.2004. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 28.8.2004 klo 12 salissa S212.
Vastaväittäjänä toimii professori Urpo Nikanne (Åbo Akademi) ja kustoksena
professori Matti Leiwo. 

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

19. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ala-Ruona, Lehtonen, Maula)

Professori Kimmo Lehtonen (Turun yliopisto) ja professori Petri Toiviainen
esittävät, että FM Esa Ala-Ruonan musiikkiterapian lisensiaatintutkimus
Psyykkisesti oireileva asiakas musiikkiterapiassa – Alkuarvioinnin käytäntöjä,
sovelluksia ja teoriaa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
professori Jaakko Erkkilä.

Lausunto on lähetetty FM Ala-Ruonalle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). Professori Jaakko Erkkilä esittää, että
tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

Professori Hannu Vanhanen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Kimmo Jokinen
esittävät, että YTM Kimmo Lehtosen nykykulttuurin tutkimuksen
lisensiaatintutkimus Teemu Ankasta Teknologisoituun lumeen. Huomioita still-
kuvan retorisista ominaisuuksista hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut dosentti Urpo Kovala.

Lausunnot on lähetetty YTM Lehtoselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). Professori Katarina Eskola
esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.
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Professori Pekka Aula (Helsingin yliopisto) ja TkT Saku Mantere (Teknillinen
korkeakoulu) esittävät, että VTM Hanna Maula yhteisöviestinnän
lisensiaatintutkimus Selkeää ja yksinkertaista. Johtaminen ja strategian viestintä
tuotanto-organisaatiossa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
professori Elisa Juholin.

Lausunto on lähetetty VTM Maulalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 13). Professori Jaakko Lehtonen esittää, että tutkimus
hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

20. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Ala-Ruona, Lehtonen, Maula, Pöyhönen)

Tutkintoa ovat anoneet: 

Esa Heikki Ala-Ruona
pääaine: musiikkiterapia

hyvä 

Kimmo Eelis Lehtonen
pääaine: nykykulttuurin tutkimus

hyvä

Hanna-Leena Maula
pääaine: yhteisöviestintä

hyvä

Markku Olavi Pöyhönen
(ammatillisen vaihtoehdon mukaan)
pääaine: musiikkikasvatus

hyväksytty

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
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21. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Mertanen, Salmela)

FM Tomi Mertanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kahdentoista markan kapina. Vuoden 1956
yleislakko Suomessa. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 6.4.2004
dosentti Vesa Vareksen (Tampereen yliopisto) ja dosentti Heikki Roiko-Jokelan.
Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 14 ja 15).

FM Ulla Salmela on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Urban Space and Social Welfare. Otto-
Iivari Meurman as a planner of Finnish towns 1914–1937. Tiedekuntaneuvosto
määräsi 10.2.2004 ennakkotarkastajiksi professori Helen Mellerin (University of
Nottingham) ja professori Laura Kolben (Helsingin yliopisto). Tarkastajien
lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 16 ja 17).

PÄÄTÖS:  Myönnettiin.

22. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Holm, Kemp)

FM (väit.) Jan-Markus Holmin musiikkitieteen väitöskirjan Virtual Violin in
Digital Domain. Physical modeling and model-based sound synthesis of the violin
and its interactive application in virtual environment hyväksyminen. 

FM (väit.) Holm  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 5.6.2004. Vastaväittäjänä toimi
professori Tapio Takala (Teknillinen korkeakoulu). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu FM (väit.) Holmille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille
(liite nro 18).

Tilaisuuden kustos, professori Petri Toiviainen toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui vanhojen akateemisten perinteiden mukaisesti. Väittelijä
puolusti työtään ansiokkaasti ja tutkimusalueensa asiantuntemusta osoittaen.

Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.
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MA (väit.) Christopher Kempin musiikkitieteen väitöskirjan Towards a Holistic
Interpretation of Musical Genre Classification hyväksyminen. 

MA (väit.) Kemp puolusti julkisesti väitöskirjaansa 10.6.2004. Vastaväittäjänä
toimi professori David M. Wray (Musictech College, Minnesota). Vastaväittäjän
lausunto on toimitettu MA (väit.) Kempille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19).

Tilaisuuden kustos, professori Petri Toiviainen toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui vanhojen akateemisten perinteiden mukaisesti. Väittelijä
puolusti työtään ansiokkaasti ja tutkimusalueensa asiantuntemusta osoittaen.

Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

23. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Holm, Kemp)

FM (väit.) Jan-Markus Kristian Holm ja MA (väit.) Christopher Kemp anovat,
että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto. 

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 16. kesäkuuta 2004

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


