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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 16.9.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
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3. 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.

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

Virkasuhdetta hakivat 7.5.2004 päättyneen määräajan kuluessa
FD  Johanna Mesch
FT Ritva Takkinen.

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 15.6.2004 virkasuhteen täytön
asiantuntijoiksi professori Fred Karlssonin (Helsingin yliopisto) sekä
emeritusprofessori Kari Sajavaaran.

Virantäyttöasetuksen (1581/91)
11 §:n mukaan
“Virantäyttölain 8 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijoiden on annettava kirjallinen
lausunto. Lausunnon tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka
asiantuntijain käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen virkaa
täytettäessä. Asiantuntijan on myös asetettava nämä hakijat
paremmuusjärjestykseen.
Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan tulee antaa perusteltu
lausunto kaikkien hakijoiden ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme,
vähintään kolmen hakijan osalta.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asiantuntija antaa perustellun
lausunnon vain kelpoisina pitämistään hakijoista.”

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."

Asiantuntijoiden toimittama yhteislausunto on ohessa (liite nro 1).

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.
Viran opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi tiedekuntaneuvoston kokouksen
yhteydessä 12.10.2004 alkaen klo 13.15 Lyhdyssä.

ESITYS: 1. Todettaneen saapunut asiantuntijoiden yhteislausunto.

2. Päätettäneen kutsua opetusnäytettä pitämään FT Ritva
Takkinen.

3. Hyväksyttäneen opetusnäytetilaisuuden aika ja paikka sekä
päätettäneen, että hakija voi pitää opetusnäytteen
ehdottamastaan aiheesta, jonka dekaani vahvistaa.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. ASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (Kielten laitos)

Vireille 21.9.2004.
Kielten laitos  on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että se julistaisi
haettavaksi assistentin A 19 (vakanssinro 10213) määräaikaisen  virkasuhteen
ajalle 1.1.2005–31.12.2007. Kyseessä on entinen saksan kielen assistentin virka,
jota kielten laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 10.3.2004 esittänyt
muutettavaksi kielten yhteiseksi assistentuuriksi. Humanistinen tiedekunta on
hyväksynyt viranalan muutoksen hyväksyessään humanistisen tiedekunnan
virkasuunnitelman kokouksessaan 6.4.2004.
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Kielten laitoksen tavoitteena on luoda monipuolinen, kehittyvä ja aktiivinen
kielten tutkimus- ja oppimisyhteisö, jossa edistetään tutkimusta ja tutkimukseen
pohjautuvaa opetusta. Laitoksessa on 11 professoria, 34 lehtoria ja 4 assistenttia
seitsemässä kieliaineessa. Täytettävä virka on kieliaineiden yhteinen siten, että
sitä ei ole erikseen osoitettu minkään kielen viraksi. Virka täytetään
jatkokoulutusvirkana. Tehtäviin kuuluu lisäksi opetusta omalta tutkimusalalta ja
laitoksen hallinnollisia tehtäviä.

Virkasuhteeseen nimitettävällä tulee olla maisterin tutkinto jostakin laitoksella
pääaineena opetettavasta kielestä ja tutkimussuunnitelma joko diskurssin
tutkimuksen tai kielenoppimisen ja -opetuksen alueelta. Tutkimussuunnitelman
tieteellinen taso ja toteuttamiskelpoisuus assistenttikauden aikana ovat keskeiset
nimittämiskriteerit.

Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja kielten laitoksen
henkilöstökuluihin (budjettivarat).

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Virkasuhteen täyttöä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma (liite nro 2).

ESITYS: 1. Esitettäneen hallintovirastolle, että assistentin virka
(vakanssinro 10213), jonka ala on saksan kieli, muutetaan
assistentin viraksi, jonka ala on kielet.

2. Hyväksyttäneen virantäyttösuunnitelma.

3. Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi virkasuhteen
haettavaksi. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.
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5. FT MARJUT ANTTOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 21.9.2004.
FT Marjut Anttonen on jättänyt 31.8.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin etnologian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan. 

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

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

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.

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 dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta
tarpeellisena. 

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

         2.  Valittaneen asiantuntijoiksi professori Kaija Heikkinen
(Joensuun yliopisto) ja professori Jukka Pennanen (Oulun
yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Anttosen tieteellisestä
pätevyydestä.
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PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

6. FT JARI EILOLAN  HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 21.9.2004.
FT Jari Eilola on jättänyt 13.9.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti mentaliteettihistorian dosentiksi
humanistiseen tiedekuntaan.

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

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

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.

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  dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellisena. 
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ESITYS: 1. Todettaneen, että Suomen historian, erityisesti
mentaliteettihistorian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi emeritusprofessori Antero
Heikkinen (Joensuun yliopisto) ja professori Bo Lönnqvist
antamaan lausuntonsa FT  Eilolan tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

7. FT KARI LEINOSEN  HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 21.9.2004.
FT Kari Leinonen on jättänyt 8.9.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin ruotsin kielen fonetiikan dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan. 

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

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

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.

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

Kielten laitos pitää  dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena.

ESITYS: 1. Todettaneen, että ruotsin kielen fonetiikan dosentuuri on
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Kari Suomi (Oulun
yliopisto) ja emeritusprofessori Claes-Christian Elert (Uumajan
yliopisto)  antamaan lausuntonsa FT Leinosen tieteellisestä
pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Ulrich Breuer on anonut virkavapautta germaanisen filologian professorin
virasta (vakanssinro 11212) ajaksi 1.1.–31.12.2005.  
Ulrich Breuer on ollut aikaisemmin virkavapaana 1.9.2002 alkaen. Hän on
hoitanut Helsingin yliopiston germaanisen filologian professorin virkaa.
Helsingin yliopisto on nimittänyt Ulrich Breuerin germaanisen filologian
professorin virkaan 1.8.2003 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.
Kielten laitoksen laitosneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.8.2004.
Laitosneuvosto ei puolla virkavapauden myöntämistä. Kielten laitoksen johtaja,
lehtori Tuula Hirvonen ei puolla anomusta.

ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että virkavapautta ei
myönnetä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että FT Jaana Hujanen nimitettäisiin journalistiikan yliassistentin
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10.2004–30.6.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on sijaisuus/Salokangas.

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

10. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN KESKUKSEN VARAJOHTAJAN
MÄÄRÄÄMINEN

Soveltavan kielentutkimuksen keskus esittää, että tiedekunta nimeää laitoksen
varajohtajaksi erikoistutkija, FT Mirja Tarnanen  1.9.2004–31.8.2007 väliseksi
ajaksi.

Hallintojohtosäännön 21 §:n mukaan laitosneuvostoa ei ole humanistisen
tiedekunnan soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa eikä kasvatustieteiden
tiedekunnan ja liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan laitoksissa. Näissä
laitoksissa on johtaja ja varajohtaja, jotka tiedekuntaneuvosto nimeää.

ESITYS: Määrättäneen erikoistutkija, FT Mirja Tarnanen soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen varajohtajaksi ajaksi
1.9.2004–31.8.2007.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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11. VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntien esitykset 17.9.2004 mennessä.
Laitoksia on pyydetty toimittamaan esityksensä tiedekunnan kansliaan 2.9.2004
mennessä.

Esitys humanistisen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2006-
2009 on oheisena (liite nro 3).

Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelu tiedekunnan toiminta- ja
taloussuunnitelmasta järjestöjen edustajien kanssa järjestettiin torstaina
16.9.2004.

ESITYS: Hyväksyttäneen tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2006-2009 liitteen nro 3 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin muutoksin.

12. OIKAISUPYYNTÖ KESÄN 2004 OPISKELIJAVALINNASTA

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 50. §:n mukaisen kesän 2004
opiskelijavalintaa koskevan oikaisupyynnön on määräaikaan mennessä tehnyt
Merja Pohjus (hakukohde englannin kieli, 101).

Oikaisupyyntö ja englannin kielen vastine ovat ohessa (liite nro 4 ). Selvityksessä
ei ole tullut ilmi seikkoja, jotka antaisivat aihetta muuttaa Pohjuksen
koepistemääriä. Valinnan ratkaisi hänen kohdallaan pelkkä koetulos, koska yo-
todistus vuodelta 1978 ei ollut vertailukelpoinen nykyisiin todistuksiin nähden.
Vertailukohteena oli alin hyväksytyn englannin hakijan koetulos (20.6).
Pohjuksen koetulos oli 20.4.
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ESITYS: Päätettäneen, ettei oikaisupyyntö anna aihetta muuttaa
valintatulosta Pohjuksen kohdalla eikä hänen asemaansa
koetulosten paremmuusjärjestyksessä. Hakijalle toimitetaan
tämän päätöksen yhteydessä valitusosoitus Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen. 

  

PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.

13. EUROOPAN INTEGRAATION PERUSOPINNOT 

Historian ja etnologian laitosneuvosto esittää hyväksyttäväksi Euroopan
integraation perusopintojen (15 ov) tutkintovaatimukset (liite nro 5).

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

14. KIRJALLISUUDEN (SANATAITEEN) PERUS- JA AINEOPINNOT

Pöydälle 15.6.2004.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosneuvosto esittää hyväksyttäväksi
Oriveden opistossa järjestettävän kirjallisuuden sanataiteen perus- ja
aineopintojen (40 ov) tutkintovaatimukset (liite nro 6). Ne sisältävät pääosin
samoja kursseja, jotka tiedekunta on jo hyväksynyt kirjallisuuden ja luovan
kirjoittamisen tutkintovaatimuksissa. Esityksen liitteenä on luettelo opettajista
sekä etäkurssien korvaavuusperiaatteista. Vaatimuksiin on tehty pieniä, pääosin
stilistisiä korjauksia tiedekuntaneuvoston kesäkuun kokouksessa esittämien
toiveiden mukaisesti.

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
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15. VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIAINEEN NIMEN MUUTTAMINEN

Kielten laitosneuvosto on 30.8.2004 päättänyt esittää, että venäjän kieli ja
kirjallisuus -oppiaineen nimi muutetaan venäjän kieleksi ja kulttuuriksi.

Uusi nimi kuvaa paremmin oppiaineen vahvuusalueita ja edistää näin sen
profilointia muihin Suomen yliopistojen venäjän yksiköihin verrattaessa. 

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS:     Hyväksyttiin.

16. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Holmberg, Nikula)

FL Jukka Holmberg on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Etusivun politiikkaa. Yhteiskunnallisten
toimijoiden representointi suomalaisissa sanomalehtiuutisissa 1987–2003.
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Pertti
Suhonen (Tampereen yliopisto) ja professori Tom Moring (Helsingin
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raimo Salokangas.

FL Kaisu Nikula on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Zur Umsetzung deutscher Lyrik in
finnische Musik am Beispiel Rainer Maria Rilke und Einojuhani Rautavaara.
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Anne
Sivuoja-Gunaratnam (Turun yliopisto) ja professori Harald Haslmayr (Grazin
musiikkiyliopisto, Itävalta). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Matti Vainio

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.
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17. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Syvänen, Taalas)

FL Kari Syvänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vastatunneteoria 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 perusteellisesti työn sisältöä.
Tiedekuntaneuvosto määräsi uusiksi ennakkotarkastajiksi 11.5.2004 FT Yrjö
Heinosen ja professori Kimmo Lehtosen (Turun yliopisto). Tarkastajien
lausunnot ovat ohessa (liitteet 7 ja 8).

FM Peppi Taalas on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Change in the making: pedagogical and
strategic challenges of technology integration in the emerging language teaching
cultures. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 1.6.2004 professori
Pirkko Raudaskosken (Aalborgin yliopisto, Tanska) ja FT Asko Karjalaisen
(Oulun yliopisto). Tarkastajien lausunnot ovat ohessa (liitteet 9 ja 10).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

18. VÄITÖSTILAISUUS (Taalas)

FM Peppi Taalas on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Change in the making: pedagogical and
strategic challenges of technology integration in the emerging language teaching
cultures. Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan 21.9.2004. Väitöstilaisuus
pidetään perjantaina 5.11.2004 klo 12 Paulaharjun salissa. Vastaväittäjinä
toimivat  professori Pirkko Raudaskoski (Aalborgin yliopisto, Tanska) sekä FT
Asko Karjalainen (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Minna-Riitta
Luukka.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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19. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Fuchs, Jääskeläinen)

Maisteri (väit.) Bertold Fuchsin soveltavan kielitieteen väitöskirjan
Phonetische Aspekte einer Didaktik der Finnischen Gebärdensprache als
Fremdsprache hyväksyminen.

Maisteri Bertold Fuchs puolusti julkisesti väitöskirjaansa 11.9.2004.
Vastaväittäjänä toimi professori Franz Dotter (Universität Klagenfurt, Itävalta).
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu Fuchsille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11).

Tilaisuuden kustos, emeritusprofessori Kari Sajavaara toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuudessa noudatettiin vakiintuneita muotoja. Väittelijä sai erinomaisen
tilaisuuden puolustaa ratkaisujaan, joista käytiin vilkasta keskustelua.

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

FM (väit.) Petri Jääskeläisen suomen kielen väitöskirjan Instrumentatiivisuus
ja nykysuomen verbinjohto hyväksyminen.

FM Petri Jääskeläinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 28.8.2004.
Vastaväittäjänä toimi professori Urpo Nikanne (Åbo Akademi). Vastaväittäjän
lausunto on toimitettu Jääskeläiselle  ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 12).

Tilaisuuden kustos, professori Matti Leiwo toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui arvokkaasti ja akateemisia perinteitä kunnioittaen.
Vastaväittäjä kävi läpi työn keskeiset väitteet ja väittelijä vastasi asiantuntevasti
hänelle esitettyihin kysymyksiin.

Professori Matti Leiwo esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

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

Hyväksyttiin.
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20. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Fuchs, Jääskeläinen)

Maisteri (väit.) Bertold Johann Wolfgang Fuchs ja FM (väit.) Petri Tapio
Jääskeläinen anovat, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto.

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

Myönnettiin.

Jyväskylässä 22. syyskuuta 2004

Vakuudeksi

Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski


