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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 18.3.2004.

PÄÄTÖS:  Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin päätöksiä virkajärjestelyistä.
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3. ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 00071)

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

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston
hallituksen periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena
(liite nro 1).

ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.
Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

2. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan
kymmeneen.

3. Esitettäneen liitteen nro 1 mukainen etnologian professorin
viran virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi.

4. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan
virantäyttöselosteen hyväksymisen jälkeen välittömästi
haettavaksi.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.
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4. PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
(viittomakieli)

Vireille 23.3.2004.

Kielten laitos esittää, 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. 

Viittomakielen määräaikaisen professorin tehtäviin kuuluu suomalaisen
viittomakielen yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu ja toteutus.
Virkasuhteeseen nimitettävän edellytetään kehittävän kielten laitoksella
viittomakielen opetusta, tutkimusta ja tutkijankoulutusta. Opetus- ja tutkimusalue

painottuu viittomakielen omaksumiseen ja kielenkehityksen arviointiin. Se liittyy
saumattomasti Jyväskylän yliopiston kielen oppimisen ja opetuksen tutkimuksen
vahvuusalueeseen. Sillä on myös käytännöllisiä, viittomakielen opetuksen
kehittämiseen liittyviä ulottuvuuksia. 

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena
(liite nro 2).

ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkasuhteeseen vaaditaan tieteellinen
pätevyys ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

2. Hyväksyttäneen liitteen nro 2 mukainen professorin
m ä ä r ä a i k a i s e n  v i r k a s u h t e e n  ( v i i t t o m a k i e l i )
virantäyttösuunnitelma.

3. Esitettäneen hallintovirastolle, että virkasuhde julistetaan
virantäyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen välittömästi
haettavaksi.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.
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5. PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
(kielten aineenopettajakoulutus)

Kielten laitos esittää, 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. 

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 päättyy 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.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena
(liite nro 3).

ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkasuhteeseen vaaditaan tieteellinen
pätevyys. Päätettäneen, että virkasuhteeseen ei vaadita
käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

2. Hyväksyttäneen liitteen nro 3 mukainen professorin
määräaikaisen virkasuhteen (kielten aineenopettajakoulutus)
virantäyttösuunnitelma.

3. Esitettäneen hallintovirastolle, että virkasuhde julistetaan
virantäyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen välittömästi
haettavaksi.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.
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6. ERIKOISTUTKIJAN VIRKA (SOLKI)
(vakanssinro 13479)

Vireille 20.1.2004.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus esitti humanistiselle tiedekunnalle että se
julistaisi haettavaksi erikoistutkijan viran A 24.

Virka on tullut avoimeksi FT Sari Luoman erottua virasta 1.2.2004 lukien. 

Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen henkilöstökuluihin (budjettivarat).

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.1.2004 viran täyttämistä varten
laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka
julistetaan haettavaksi 1.4.2004 lukien. 

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.
Virkaa haki 27.2.2004 päättyneen määräajan kuluessa
FT Mirja Tarnanen.

Erikoistutkija toimii Yleiset kielitutkinnot -järjestelmän koordinaattorina
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Viran menestyksellisessä
hoitamisessa edesauttaa soveltuva tohtorintutkinto ja laaja perehtyneisyys
kielitaidon arviointiin ja kielitaidon arviointijärjestelmien suunnitteluun. Virkaan
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.
Erikoistutkijan tehtäviin kuuluu Yleiset kielitutkinnot -järjestelmään liittyvät
tehtävät: sopimusten laadinta, talousarviot, testien järjestämiseen liittyvät
valmistelut, koulutuksen suunnittelu ja koordinointi sekä tutkinnon
kehittämistyö,  yhteydenpito ja tiedotus. Erikoistutkija osallistuu myös
järjestelmän kehittämiseen liittyvään tutkimustoimintaan.

Erikoistutkijan virkaan ei ole erikseen säädetty kelpoisuusehtoja.
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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Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta
Luukka perustelee virkaesityksen seuraavasti:
“Hakija Tarnanen on muodollisesti pätevä erikoistutkijan virkaan. Hän on
suorittanut tohtorin tutkinnon soveltavasta kielitieteestä ja hänen väitöskirjansa
ja muu keskeinen tieteellinen toimintansa liittyy kiinteästi erikoistutkijan viran
alaan, kielitaidon arviointiin. Muodollisen pätevyytensä lisäksi Tarnanen on siis
myös sisällöllisesti pätevä hakemaansa virkaan. Lisäksi Tarnasella on
pitkäaikainen kokemus Yleiset kielitutkinnot -järjestelmästä vuodesta 1993
alkaen. Hän on myös hoitanut järjestelmän koordinointiin liittyviä tehtäviä
vuosina 1995-1996, toiminut järjestelmään liittyvässä tutkijan tehtävässä,
DIALANG-järjestelmään liittyvässä tutkijan tehtävässä ja kielitaidon arvioijana
ja tehtävien laatijana sekä toiminut asiantuntijana useissa kielitaidon
arviointijärjestelmiin liittyvissä työryhmissä.”

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta
Luukka esittää, että FT Mirja Tarnanen nimitettäisiin soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen erikoistutkijan virkaan. Laitoksen johtajan
lausunto sekä yhteenveto  hakija Tarnasen  ansioista on oheisena (liite nro 4).

ESITYS: 1. Todettaneen, että FT Mirja Tarnanen täyttää kaikki viran
kelpoisuusehdot.

2. Nimitettäneen soveltavan kielentutkimuksen keskuksen
erikoistutkijan virkaan  FT Mirja Tarnanen 1.4.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

7. FT ANNE AURASMAAN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 26.8.2003.
FT Anne Aurasmaa on jättänyt tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin museologian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön  ja hyvä
opetustaito.
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Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun
asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää
ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännössä määrätyllä
tavalla. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 26.8.2003 museologian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Jussi-Pekka Taavitsaisen ja professori Annika Waenerbergin antamaan
lausuntonsa FT Anne Aurasmaan tieteellisestä pätevyydestä. Molemmat
asiantuntijat katsovat FT Aurasmaan päteväksi museologian dosentuuriin.
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat FT Aurasmaan
tieteellisesti päteväksi museologian dosentuuriin kokouksessaan 10.2.2004.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 16.3.2004. FT Aurasmaan aihe oli
Näyttelykerronta. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että FT Aurasmaan
opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 5).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu (ei esittelyä).

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

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

4. Nimitettäneen FT Anne Aurasmaa museologian dosentiksi
1.4.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.
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8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että Pertti Hurmeelle myönnettäisiin virkavapaus yhteisöviestinnän lehtorin
virasta (vakanssinro 10697) ajaksi 1.8.2004 - 31.12.2005. Virkavapauden
perusteena on koulutusjohtajan tehtävä Tampereen yliopiston koordinoimassa
viestintätieteiden yliopistoverkostossa.

ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.

PÄÄTÖS: Neuvosto totesi, että Maarit Valo on esteellinen käsittelemään
asiaa. 
Puheenjohtajana asian käsittelyssä toimi varadekaani Heikki
Hanka.

Esityksen mukainen.

9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta Luukka
esittää, 
että FT Sari Pöyhönen nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 15.3. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden perusteena on
keskuksen tutkimushankkeen Suomen kielen opettajien ammatti-identiteetti
Venäjän koulutuksen ja opetuksen murroksessa loppuunsaattaminen.

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

10. KIELIOPINTOJEN LAAJUUS UUSISSA TUTKINNOISSA

Tiedekunnan 10.2.2004 tekemässä uusien tutkintojen rakennepäätöksessä varattiin
yhteisille kieli- ja viestintäopinnoilla 15 opintopistettä. Laitokset ovat toivoneet
päätöstä kaikille pakollisten kieli- ja viestintäkurssien laajuuksista voidakseen
suunnitella mahdollisia laitos- tai oppiainekohtaisia toteutuksia tai lisäkursseja. 
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Humanistisen alan tutkintorakennetyöryhmä on suositellut (väliraportti 12/2003),
että kaikille pakollisen äidinkielen viestinnän, toisen kotimaisen kielen ja yhden
vieraan kielen jaksojen laajuudet olisivat kukin 5 pistettä. Ns. perustason kurssit
humanistisen tiedekunnan opiskelijoille ovat nykyään kukin 1 ov, joten suositus
merkitsisi kurssien huomattavaa laajentamista. Valinnaisia kursseja ei kahden
aineen opettajatutkintoon mahtuisi tällöin lainkaan. Maturiteetista annetaan nykyään
1 ov.

Rakennetyöryhmän ja OPM:n suositus kurssien minimilaajuudesta on 3 pistettä.
Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuusperusteet käsitellään myöhemmin.

ESITYS: Päätettäneen, että kaikille pakollisen äidinkielen viestinnän,
toisen kotimaisen kielen, yhden vieraan kielen ja maturiteetin
laajuudet ovat 3 + 3 + 3 + 1 pistettä. 

  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  

11. LAUSUNTO TUTKINTOASETUSLUONNOKSESTA

Hallintovirasto pyytää tiedekunnalta 19.3.2004 mennessä lausuntoa uusimmasta
tutkintoasetusluonnoksesta (20.2.2004). 

Asetusluonnos on nähtävänä tiedekunnan verkkosivulla osoitteessa 
http://www.jyu.fi/tdk/hum/asetusluonnos.htm  . 

Lausuntoehdotus on oheisena (liite nro 6). Sen merkittävin kritiikki kohdistuu
aineenopettajakoulutusta koskevan kohdan (19. §) epäselvyyteen ja puutteisiin.

ESITYS: Hyväksyttäneen lausunto liitteen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

12. OPINNÄYTTEIDEN JULKISUUS 

Opetusministeriö on kirjeessään (28.1.2004) kehottanut yliopistoja vastaisuudessa
huolehtimaan, “ettei opinnäytetöihin sisällytetä salassa pidettävää aineistoa ja että
opinnäytteet ovat julkisia heti, kun ne on hyväksytty.”
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Kehotus perustuu eduskunnan oikeusasiamiehen kantaan tapauksessa, jossa
Teknillisen korkeakoulun opinnäytteeseen liittyvät liikesalaisuudet oli jätetty tausta-
aineistoon siten, että itse opinnäyte jäi kokonaisuudessaan julkiseksi.
Oikeusasiamies piti ratkaisua laillisena ja julkisuusperiaatteen mukaisena.  

ESITYS: Päätettäneen, että tiedekunnan hyväksymät opinnäytteet ovat
vastedes kokonaan julkisia ja että tutkimusaineiston yhteydessä
syntyneet tai kootut mahdolliset liikesalaisuudet tai ns.
julkisuuslaissa (621/99) tarkoitetut salassa pidettävät asiat
jätetään opinnäytteen tausta-aineistoon, jonka säilyttäminen on
tekijän omassa harkinnassa.  

 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

13. VISUAALISEN JOURNALISMIN MAISTERIOHJELMA 

Viestintätieteiden laitos esittää hyväksyttäväksi visuaalisen journalismin
maisteriohjelman opetussuunnitelman sekä siihen liittyvän kandidaattitason
opintokokonaisuuden (liite nro 7). Ohjelma on viiden yliopiston yhteinen hanke
(Lapin, Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistot sekä Taideteollinen
korkeakoulu).

Ohjelman koordinoijana on  TAY:n yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Opetus
tapahtuu osittain TAY:ssa, mutta ohjelmaan valittavat opiskelijat valmistuvat kukin
kotiyliopistossaan.  

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

14. LUKUVUODEN 2004-05 OPETUSAIKATAULU JA KUULUSTELUVIIKOT

Uusien opiskelijoiden vastaanotto:

- ke 1.9. klo 13–15 tiedekunnan vastaanottotilaisuus
- to 2.9. klo 9.30–  JYY:n esittäytyminen ja opiskelijakorttien jako
- pe 3.9. klo 11.15–13 infot opintotuesta, liikunnasta ja kv-asioista
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Yliopiston hallitus on päättänyt seuraavasta opetusaikataulusta:

- syyslukukauden opetus alkaa pääasiallisesti 8.9. alkavalla viikolla
- viikolla 42/04 mahdollisuus syyslukukauden kuulusteluviikkoon
- noin 3.12. saakka annetaan kontaktiopetusta, sen jälkeen aikaa tenttimiseen, 
harjoitustöiden loppuun saattamiseen yms.
- kevätlukukauden opetus alkaa 10.1.2005
- viikolla 9/05 mahdollisuus kuulusteluviikkoon
- pääsiäisloma 24.-30.3.2005
- kontaktiopetusta annetaan noin 6.5. asti, sen jälkeen aikaa tenttimiseen,
harjoitustöiden loppuunsaattamiseen yms.
- kesäopetus pyritään keskittämään kesä- ja elokuulle
- kaikkina kesäkuukausina tulee olla yksi yleinen tenttipäivä

ESITYS: Todettaneen ja suositeltaneen laitoksille kuulusteluviikkojen
toteutusta viikoilla 42/04 ja 9/05.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

15. KORPPI-OPINTOTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Jyväskylän yliopisto on tehnyt päätöksen Korppi-opintotietojärjestelmän
käyttöönotosta. Korppi-järjestelmä on kehitetty Jyväskylän yliopiston tietotekniikan
laitoksella. Järjestelmä toimii verkossa osoitteessa https://korppi.jyu.fi/, ja se tarjoaa
tietoa ja monipuolisia työvälineitä sekä opiskelijoille että opettajille. 

Tavoitteena on, että syksystä 2004 alkaen Korppi-järjestelmää hyödynnetään
humanistisessa tiedekunnassa kurssien hallinnointiin. Tällä hetkellä järjestelmä on
jo käytössä viestintätieteiden laitoksella sekä osassa kielten laitosta. Tiedekunnassa
on järjestetty tiedotustilaisuus järjestelmän käyttöönotosta 24.2.2004. Kielten laitos
järjestää perjantaina 26.3.2004 koko tiedekunnan henkilökunnalle avoimen Korppia
koskevan esittelytilaisuuden. Myöhemmin keväällä järjestetään vielä koko
tiedekunnan henkilökunnalle suunnattu koulutustilaisuus.

Parhaillaan rakennetaan järjestelmää, jolla yhdistetään syksyllä 2003 käyttöönotettu
jatko-opiskelijoiden virtuaaliareena ja Korppi-järjestelmä. Tavoitteena on, että
jatko-opiskelijoiden vuosittainen ilmoittautuminen läsnäoleviksi tapahtuisi
elokuusta 2004 alkaen Korppi-järjestelmän kautta. Humanistinen tiedekunta on
palkannut fil.yo Tiina Pöyhösen osa-aikaiseksi suunnittelijaksi vastaamaan
järjestelmien integroinnin käytännön toteutuksesta. Palkkauskustannuksista vastaa
yliopiston tietohallinto.
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ESITYS: Suositeltaneen, että laitokset ottavat Korppi-järjestelmän
käyttöön syksystä 2004 lähtien ainakin kursseille
ilmoittautumisessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös
muussa kurssihallinnoinnissa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

16. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kuhna)

FL Matti Kuhna on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kahden maailman välissä. Marko Tapion
"Arktinen hysteria" Väinö Linnan haastajana.

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Juhani
Niemi (Tampereen yliopisto) ja emeritusprofessori Yrjö Varpio. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Leena Kirstinä. 

ESITYS: Määrättäneen. 

PÄÄTÖS: Määrättiin.

17. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ansela, Oikarinen-Jabai)

Professori Hannele Dufva ja KT Lasse Lipponen (Helsingin yliopisto) esittävät,
että FM Maarit Anselan soveltavan kielitieteen ammatillinen lisensiaatintutkimus
Virtual Job Application: yksilön verkostopohjaisen kielenopiskelun sosiaaliset
dimensiot hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
emeritusprofessori Kari Sajavaara.

Lausunnot on lähetetty FM Anselalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). Professori Minna-Riitta Luukka esittää, että tutkimus
hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

Professori Anna-Lena Østern (Åbo Akademi) ja PhD Leena Lestinen esittävät,
että FM Helena Oikarinen-Jabain taidekasvatuksen lisensiaatintutkimus Tutkija
matkalla: Gambialaista yhteisöteatteria ymmärtämässä hyväksyttäisiin.
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Marjatta Saarnivaara.

Lausunto on lähetetty FM Oikarinen-Jabaille ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). Professori Marjatta Saarnivaara esittää,
että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen.
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PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

18. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Ansela, Oikarinen-Jabai)

Tutkintoa ovat anoneet: 

Maarit Helena Ansela
(ammatillisen vaihtoehdon mukaan)
pääaine: soveltava kielitiede

hyvä

Helena Maritta Oikarinen-Jabai
pääaine: taidekasvatus

erinomainen

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

19. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Mikkonen)

FM (väit.) Yrjö Mikkosen musiikkitieteen väitöskirjan On Conceptualization of
Music; Applying Systemic Approach to Musicological Concepts, with Practical
Examples of Music Theory and Analysis hyväksyminen. 

FM (väit.) Mikkonen  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 12.3.2004. Vastaväittäjänä
toimi professori George E. Lasker (Windsorin yliopisto, Kanada). Vastaväittäjän
lausunto on toimitettu FM (väit.) Mikkoselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11).

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.
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20. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Mikkonen)

FM (väit.) Yrjö Mikkonen anoo, että hänelle myönnettäisiin filosofian tohtorin
tutkinto. 

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 24. maaliskuuta 2004

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Puheenjohtaja (kohta 8), varadekaani Heikki Hanka

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


