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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 18.11.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Yliopiston hallituksen/dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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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.
Historian ja etnologian laitoksen laitosneuvosto esitti tiedekunnalle, että virka
julistettaisiin haettavaksi.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2004 etnologian professorin
viran virantäyttösuunnitelman, minkä jälkeen hallintovirasto julisti viran
haettavaksi.

Etnologian professorin virkaa hakivat 19.5.2004 päättyneen määräajan kuluessa:
PhD Pertti Anttonen
FT Laura Aro
FT Jari Eilola
FT Pekka Hakamies
FT Pirjo Korkiakangas
FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa
FT Jyrki Pöysä
YTT Teppo Sintonen
FT Laura Stark
Dr.Phil. Sabine Wienker-Piepho.

FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa on 18.6.2004 päivätyllä kirjeellään peruuttanut
hakemuksensa virkaan.

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 1.6.2004 virantäytön asiantuntijoiksi
professori Seppo Knuuttilan (Joensuun yliopisto), professori Vilmos Voigtin
(Budapestin Eötvös Loránd -yliopisto) sekä professori Anna-Maria Åströmin
(Åbo Akademi).

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.
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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.”

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 toimittamat lausunnot ovat 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 tiistaina 18.1.2005 alkaen klo 12.15 Lyhdyssä.

ESITYS: 1. Todettaneen saapunut asiantuntijoiden Knuuttila ja Åström
yhteislausunto sekä asiantuntija Voigtin lausunto.

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

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.
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4. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 13645)

Vireille 12.10.2004.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 12.10.2004  historian yliassistentin
viran A 22 täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää
hallintovirastolle, että virka julistettaisiin  haettavaksi 1.1.2005 alkavaksi
viisivuotiskaudeksi.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

18.11.2004 päättyneen määräajan kuluessa virkaa hakivat:

FT Jari Eilola
FL Piia Einonen
FT Marko Lamberg
FT Olli Matikainen
FT Heikki Roiko-Jokela.

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.

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
hallintojohtosäännöksessä määrätyllä tavalla.
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Hakijat Lamberg ja Roiko-Jokela ovat anoneet vapautusta opetusnäytteen 
pitämisestä aikaisemmin pidettyjen opetusnäytteiden perusteella.

ESITYS: 1.   Todettaneen viran hakijat.

2. Opetusnäytetilaisuus  esitetään pidettäväksi maanantaina
29.11.2004 klo 14–16 salissa H105.

3. Opetusnäytteiden arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään
nimettäviksi professori Petri Karonen, pj., professori Toivo
Nygård, yliassistentti Satu Matikainen, amanuenssi Elina Kiuru,
siht. sekä opiskelija Janne Saastamoinen.
Lisäksi esitetään, että dekaani vahvistaa hakijoiden esittämät
opetusnäytteiden aiheet.

4. Vapautettaneen hakijat Lamberg ja Roiko-Jokela
opetusnäytteen pitämisestä.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

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.



6

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.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 21.9.2004 etnologian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Kaija Heikkisen (Joensuun yliopisto) ja professori Jukka Pennasen
(Oulun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Marjut Anttosen tieteellisestä
pätevyydestä.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 2). Asiantuntijat
katsovat FT Anttosen päteväksi etnologian dosentuuriin.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi torstaina 25.11.2004
klo 9 Villa Ranassa. FT Anttonen esittää aiheeksi Etnisyystutkimuksen
ajankohtaisia kysymyksiä.

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

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Bo Lönnqvist, pj., professori Laura Aro, assistentti Riitta
Hänninen, amanuenssi Elina Kiuru, siht., ja opiskelija Laura
Laakso (varalle opiskelija Tero Leponiemi).

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Vainio, Nygård, Leiwo, Jäntti, ja Valo
katsoivat FT Anttosen tieteellisesti päteväksi.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.
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6. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (Yleisen historian professuuri)

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää,
että D.Phil. Anssi Halmesvirta nimitettäisiin yleisen historian professorin
(vakanssinro 00078) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–31.7.2006.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Sihvola.

Tarkoituksena on laittaa yleisen historian professorin viransijaisuus haettavaksi
vuoden 2005 aikana.

Laitoksen johtajan, professori Petri Karosen esitys on liitteenä.

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima perustelumuistio on liitteenä nro 3.
Halmesvirran asiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnan kansliassa.

Liitteenä on myös Jyväskylän yliopiston yleisen historian professorin virantäytön
asiantuntijalausunnot vuodelta 1998.

ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (Unkarin kielen lehtori)

Kysymyksessä on Suomen ja Unkarin kulttuurivaihtosopimukseen perustuva
unkarin kielen lehtorin määräaikainen virkasuhde.  Virkasuhde on perinteisesti
täytetty määräajaksi, joka on vähintään kaksi vuotta kerrallaan. Virkasuhdetta on
voitu täydentää korkeintaan kahden vuoden lisämääräyksellä.
Kulttuurivaihtosopimuksen perusteella Jyväskylän yliopiston yhteistyöyliopisto
Unkarissa on Debrecenin yliopisto, jonka ehdottamista henkilöistä unkarin kielen
lehtori on yleensä virkasuhteeseen valittu. 
Tehtävän julistaa haettavaksi yhteistyökäytäntöjen mukaisesti Unkarin
kulttuuriyhteistyötä koordinoiva Unkarin opetusministeriön alainen viranomainen
(Balint Balassi -instituutti), joka kulttuurivaihtosopimuksen mukaisesti yleensä
esittää Debrecenin yliopiston ehdottamaa henkilöä.
Keväällä 2002 päättyneen haun perusteella Balassi-instituutti esitti lehtorin
tehtävään hakijoista ensimmäiseksi FM (KLTE) Ágnes Pasterczákia.
Yliopiston hallitus nimitti 4.12.2002 Ágnes Pasterczákin virkasuhteeseen
31.12.2004 saakka.
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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.
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.

Ágnes Paszterczák on väitellyt Debrecenin yliopistossa kesäkuussa 2003.
Hungarologian professori Tuomo Lahdelma esittää, että unkarin kielen lehtorin
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin edelleen ajaksi 1.1.–30.6.2005 PhD
Ágnes Paszterczák.

Jatkomääräys on tarpeellinen, koska unkarin lehtorin virka on tarkoitus julistaa
haettavaksi Unkarissa Balassi-instituutin kautta siten, että uuden henkilön
nimittäminen voisi tapahtua syyslukukaudesta 2005 lukien.

ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää,
että FM Marjo Havila nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1.–31.5.2005. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen
projekti/Jyväskylän yliopiston historian kirjoittaminen. 
että FM Vilma-Liisa Luoma-aho nimitettäisiin tutkijaopiskelijan
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–30.6.2006. Määräaikaisuuden
perusteena on Suomen Akatemian projekti/Luottamuksen ja maineen
kehittyminen organisaatiossa: sosiaalisen pääoman muodostus ja muutos pitkällä
aikavälillä.
että FT Ari Manninen nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–30.6.2008. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen projekti/Kunnallishallinnon historia.
että FM Laura-Kristiina Moilanen nimitettäisiin tutkijaopiskelijan
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2006–31.12.2006. Määräaikaisuuden
perusteena on opetusministeriön rahoittama tutkijakoulu.
että FM Teija Valtonen nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen
Akatemian projekti/Epäpuhtaiden julkishyödykkeiden markkinat ja yritysten
poliittinen toiminta aseteollisuudessa 1920-1998.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää,
että FM Hannele Häkkinen nimitettäisiin kielten laitoksen amanuenssin
(vakanssinro 00047) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
että FM Leila Kääntä nimitettäisiin tutkimussihteerin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2005. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen
Akatemian projekti/Englannin käyttö Suomessa median, koulutuksen ja
ammatillisen viestinnän konteksteissa.
että FT Ulla Richardson nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.12.2004–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian projekti/Rytminen ajoitus ja dysleksia.

Musiikin laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää,
että FL Esa Ala-Ruona nimitettäisiin musiikkiterapian yliassistentin
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1–31.7.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
että FT Tuomas Eerola nimitettäisiin musiikin yliassistentin (vakanssinro
11170) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
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että FM Riikka Jakonen nimitettäisiin projektikoordinaattorin (osa-aikainen)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on määräaikainen Suomalainen musiikkikampus -projekti.
että fil.yo Hannes Juutilainen nimitettäisiin mikrotukihenkilön määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2005. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus
ja humanistisen tiedekunnan sekä kasvatustieteiden tiedekunnan OKL:n
opettajakoulutuksen musiikin uudelleen organisointi.
että FM Suvi Laiho nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
määräaikainen projekti/Musiikin ja äänentutkimuksen tutkijakoulu Pythagoras.
että PhD Olivier Lartillot nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin
päätös/määräaikainen tutkimuksen vahvuusalue, kognitiivinen musiikkitiede
(2004-2005).
että PhD Geoffrey Peter Brian Luck nimitettäisiin erikoistutkijan
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on Suomen Akatemian määräaikainen projekti/Älykkäät
musiikkijärjestelmät musiikkiterapiassa.
että merkonomi Markku Pöyhönen nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
sijaisuus ja Musica-rakennuksen studion sekä musiikin oppimiskeskuksen
suunnittelutehtävät.
että FM Kari Riikkilä nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti/Älykkäät musiikkijärjestelmät musiikkiterapiassa.
että FM Veli-Matti Salminen nimitettäisiin tutkimusapulaisen (osa-aikainen)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on Suomen Akatemian määräaikainen projekti/Singing together -
choir singing in enhancement of social capital. 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta
Luukka esittää,
että Hannele Dufvalle myönnettäisiin virkavapaus erikoistutkijan (vakanssinro
11025) virasta ajaksi 1.1.2005–31.12.2006. Virkavapauden perusteena on kielten
aineenopettajakoulutuksen professorin määräaikaisen virkasuhteen hoito
vastaavana aikana.
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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, yliassistentti Hanna
Pirinen esittää,
että fil.yo. Ari Häyrinen nimitettäisiin projektisihteerin (osa-aikainen)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on digitaalisen kulttuurin arkistotietokannan suunnittelu. 
että FM Päivi Kaijula nimitettäisiin assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.1.–30.6.2005. Määräaikaisuuden perusteena on digitaalisen kulttuurin
perusopetuksen suunnittelu, tutkimus ja opetustyö oppiaineessa.  
että FT Urpo Kovala nimitettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen yliassistentin
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito. 
että FL Kimmo Lehtonen nimitettäisiin yliopistonopettajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
kuvakoulutus-projektin loppuun saattaminen. 
että FM Teija Luukkanen-Hirvikoski nimitettäisiin koordinaattorin
(osa-aikaisen) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on Nordic Arts and Culture Studies
-maisteriohjelman suunnittelu-, hallinto- ja opetustehtävät. 
että FM Outi Oja nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Opetusministeriön ja Suomen Akatemian rahoittama kirjallisuuden
valtakunnallinen tutkijakoulu.
että FM Juha-Matti Teppo nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
digitaalisen kulttuurin suunnittelu- ja opetustehtävät, muuntokoulutuksen
loppuunsaattaminen sekä laitoksen mikrotuki.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että FT Kaja Saksakulm-Tampere nimitettäisiin yhteisöviestinnän lehtorin
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
että FM Sini Konivuori nimitettäisiin kulttuurienvälisen viestinnän assistentin
määräaikaisen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
että FM Maria Lassila-Merisalo nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
MUUVI-tutkijakoulu.
että FT Sari Pietikäinen nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen
virkasuhteen ajaksi 1.12.2004–30.11.2007. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti/Etnisten medioiden valtaistava
potentiaali.
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Hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää, 
että yo-datanomi Joni Lehtonen nimitettäisiin ATK-suunnittelijan
(humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan yhteinen)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on Seminaarinmäen mikroverkon palveluiden kehittämisprojekti.
että FM Anna-Helena Mero nimitettäisiin humanistisen tiedekunnan kanslian
amanuenssin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen tiedekunnan palvelukeskus.
että FM Outi Uusialho nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2005 (osa-aikainen 60 %), 1.6.–31.7.2005 (100
%). Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin myöntämä hankeraha/Guides on
Line -hanke.

ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Musiikin laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää,
että FM Mikko Myllykoski nimitettäisiin musiikin, erityisesti
musiikkiteknologian ja yhtyepedagogiikan lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan OKL:n
opettajakoulutuksen musiikin uudelleen organisointi.

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Tiedekuntaneuvosto totesi, että Matti Myllykoski on
esteellinen käsittelemään asiaa.

Esityksen mukainen.
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10. LAUSUNTOPYYNTÖ 

Hallintovirasto pyytää tiedekunnalta 30.11. mennessä lausuntoa OPM:n
julkaisusta Varusmiehestä opiskelijaksi (nro 2004:28). Selvityksen tiivistelmä on
oheisena (liite nro 4). Koko julkaisu on nähtävänä esittelijällä.

Annettaneen seuraava lausunto: Selvityksessä esitetyt pohdinnat ja ehdotukset
varusmiesten opiskeluun siirtymisen helpottamisesta ovat huomion arvoisia.
Tiedekunta on erityisen huolestunut siitä, että pelkästään armeijan takia opiskelun
aloittamiseen voi pahimmillaan mennä kaksi vuotta ylioppilaaksi tulosta lukien,
jos palveluksen aloitus ja lopetus sattuvat vuoden vaihteeseen. Opiskelun
aloittaminen kesken lukuvuoden on hankalaa, koska tiedekunnalla ei ole
resursseja toteuttaa samaa opetusta kahdessa syklissä. Myös opinto-ohjauksen
resurssit ovat rajalliset. Yleisesti ottaen varusmieskoulutuksen käyneet ovat
sopeutuneet tiedekunnan opiskelijoiksi ilman suurempia vaikeuksia, mutta on
oikein, että  erityisryhmien ohjaustarpeisiin kiinnitetään huomiota.  

ESITYS: Hyväksyttäneen.
  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
   

11. TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN VALINTA 2005 

Tutkinto-opiskelijoiden valinta käsittää ns. normaalivalinnan kandidaatin ja
maisterin tutkintoon, maisteriopintoihin ja maisteriohjelmiin haun, ns. avoimen
väylän haun, muista yliopistoista kandidaattivaiheen opintoihin haun sekä ns.
ulkomaalaishaun. Laitosten esitykset normaalivalinnan kiintiöiksi,
valintamenettelyksi sekä valintakriteereiksi ovat oheisena (liite nro 5). Liite
sisältää myös koeaikataulusuunnitelman sekä tässä vaiheessa käytettävissä olevat
tiedot maisteriohjelmiin hauista. 

Kuvauksia hakukohteista toimitetaan valtakunnalliseen Yliopisto-oppaaseen
marraskuun aikana sekä JY:n oppaisiin joulukuun aikana. JY:n painettuun
valintaoppaaseen tulee lisäksi kuvaukset muista hauista (ulkomaalaishausta on
JY:n kansainvälisten palveluiden toimittama opas), jotka täydentyvät verkko-
oppaissa sekä tarpeen mukaan erillisissä hakutiedotuksissa.
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ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. Jyväskylän yliopistossa jo olevien
opiskelijoiden sivuainevalinta jätettiin kuitenkin käsittelemättä
ja todettiin, että sitä koskeva informaatio keskitetään
sivuaineoppaaseen.

12. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Hiltunen, Tunturi)

FL Kaisa Hiltunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen  taidekasvatuksen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Images of time, emotions and thought.
Narration and style in Krzysztof Kieslowksi's films. Määrättäneen
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Henry Bacon
(Helsingin yliopisto) ja professori Jukka Sihvonen (Turun yliopisto).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Pauline von Bonsdorff.

FL Anna-Riitta Tunturi on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Der pikareske Roman als Katalysator in
geschichtlichen Abläufen. Erzählerische Kommunikationsmodelle in “Das Leben
des Lazarillo von Tormes”, bei Thomas Mann und in einigen finnischen
Romanen. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti
professori Lothar Bluhm (Oulun yliopisto) ja professori Tarmo Kunnas.
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Leena Kirstinä.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Siironen)

Professori Ilkka Liikanen (Joensuun yliopisto) ja professori Toivo Nygård
esittävät, että FM Miika Siirosen Suomen historian lisensiaatintutkimus
Valkoinen Suomi. Valkoisten kollektiivisuus ja valta-asema iisalmelaisessa
paikallisyhteisössä vuosina 1918–1929 hyväksyttäisiin. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen.
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Yhteislausunto on lähetetty FM Siiroselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 6). Professori Toivo Nygård esittää, että
tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

14. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Siironen)

Tutkintoa on anonut:

Miika Eerik Siironen
Pääaine: Suomen historia

hyvä

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Hakamäki)

Pöydälle 2.11.2004.
FM Leena Hakamäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Scaffolded assistance provided by an EFL
teacher during whole-class interaction. Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 31.8.2004 professori Leila Rannan (University of Alberta)
ja dosentti Riikka Alasen. Tarkastajien lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston
jäsenille esityslistan 13/2.11.2004 liitteinä nro 11 ja 12. Dosentti Riikka Alanen
on toimittanut lisälausunnon, jossa hän toteaa edellyttämiensä korjausten tulleen
tehdyiksi ja puoltaa väittelyluvan myöntämistä. 

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
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16. VÄITÖSTILAISUUS (Hakamäki, Lagerblom)

FM Leena Hakamäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Scaffolded assistance provided by an EFL
teacher during whole-class interaction. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina
19.2.2005 klo 12 Paulaharjun salissa. Vastaväittäjinä toimivat professori Leila
Ranta (University of Alberta) ja dosentti Riikka Alanen sekä kustoksena
professori Paula Kalaja.

FL Kimmo Lagerblom on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaukana Kainuussa, valtaväylän varrella.
Etnologinen elinkaaritutkimus Kontiomäen rautatieläisyhteisöstä vuosina
1950–1973. Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan 31.8.2004. Väitöstilaisuus
pidetään tiistaina 14.12.2004 klo 16 Paulaharjun salissa. Vastaväittäjänä toimii
professori Pekka Leimu (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Bo
Lönnqvist.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

17. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kuhna, Taalas)

FL (väit.) Matti Kuhnan kirjallisuuden väitöskirjan Kahden maailman välissä.
Marko Tapion “Arktinen hysteria” Väinö Linnan haastajana hyväksyminen.

FL Kuhna puolusti julkisesti väitöskirjaansa 30.10.2004. Vastaväittäjänä toimi
professori Juhani Niemi (Tampereen yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu Kuhnalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite
nro 7).

Tilaisuuden kustos, professori Leena Kirstinä toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuudessa käytiin mielenkiintoinen dialogi vastaväittäjän ja väittelijän
välillä. Väittelijä puolusti tutkimustaan menestyksellisesti.

Professori Kirstinä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.
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FM (väit.) Peppi Taalaksen soveltavan kielitieteen väitöskirjan Change in the
making: pedagogical and strategic challenges of technology in the emerging
language teaching cultures hyväksyminen.

FM Taalas puolusti julkisesti väitöskirjaansa 5.11.2004. Vastaväittäjinä toimivat
dosentti Pirkko Raudaskoski (Aalborgin yliopisto, Tanska) ja KT Asko
Karjalainen (Oulun yliopisto). Vastaväittäjien yhteislausunto on toimitettu
Taalakselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8).

Tilaisuuden kustos, professori Minna-Riitta Luukka toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjät
kävivät läpi työn keskeiset kohdat. Väittelijä vastasi asiantuntevasti hänelle
esitettyihin kysymyksiin ja käyty keskustelu osoitti, että väittelijä hallitsee hyvin
oman tutkimusalueensa.

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

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

18. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Kuhna, Taalas)

FL (väit.) Matti Juhani Kuhna ja FM (väit.) Peppi Taalas anovat, että heille
myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 24. marraskuuta 2004

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


