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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 22.4.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin päätöksiä virkajärjestelyistä.
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3. TUTKIJAN VIRAT (SOLKI)
(vakanssinrot 13480 ja 13482)

Vireille 27.4.2004.
Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle,
että se julistaisi haettavaksi kaksi tutkijan virkaa 1.8.2004 lukien.

Toinen viroista (vakanssinro 13482) on vapautunut 1.4.2004, kun tutkija Mirja
Tarnanen nimitettiin erikoistutkijan virkaan, ja toinen (vakanssinro 13480)
vapautuu tutkija Liisa Havolan jäädessä eläkkeelle 1.8.2004 lukien. Molemmat
virat liittyvät soveltavan kielentutkimuksen keskuksen valtakunnallisten tehtävien
hoitamiseen, joten niiden täyttäminen on välttämätöntä.

Tutkijat työskentelevät Yleiset kielitutkinnot -järjestelmään liittyvissä tehtävissä.
Yleiset kielitutkinnot on kansallinen kielitaidon arviointijärjestelmä, joka tarjoaa
kielitaitotestejä kolmella testitasolla (perus-, keski- ja ylin taso) ja yhdeksässä
kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä).
Tutkijoiden tehtäviin kuuluu Yleiset kielitutkinnot -järjestelmän testien
tuottaminen ja arviointi, laatija- ja arvioijatiimien ohjaaminen sekä tutkinnon
kehittämistyöhön liittyvään tutkimustoimintaan, arvioijien ja laatijoiden
kouluttamiseen ja toiminnasta tiedottamiseen liittyvät tehtävät. 

Haettavaksi esitetyt virat sisältyvät humanistisen tiedekunnan ja soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen henkilöstökuluihin (budjettivarat).
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajan, professori Minna-Riitan
Luukan esitys on oheisena (liite nro 1).

ESITYS: Esitettäneen hallintovirastolle, että soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen tutkijoiden virat julistetaan
haettavaksi 1.8.2004 lukien.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

4. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA
(vakanssinro 10625)

Vireille 27.4.2004.
Englannin kielen lehtorin virka on perustettu humanistiseen tiedekuntaan
1.1.1971 lukien.
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Lehtorin virka on vapautunut 1.8.2000 lukien, jolloin sen edellinen haltija Paul
Bursiewicz erosi virasta. Kielten laitos esittää, että virka täytettäisiin haettavaksi
julistamatta (yliopistoasetus 10 §).

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

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 19 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:
1) edistää alansa opetusta;
2) ohjata opiskelijoiden opintoja;
3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut;
4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan,
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja
toimittamistaan kuulusteluista;
5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut  hänelle
kuuluvat tai määrätyt tehtävät;
6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa määrin 
opiskelijavalintojen hoitamiseen.

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

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

Asetuksen (463/98) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen,
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole
osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Viran täyttämistä ilman hakua perustellaan sillä, että MA Eleanor Underwood on
kiistatta kelpoinen tehtävään. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus
englannin kielen opetuksesta erilaisissa opetustehtävissä. Hän on toiminut
Jyväskylän yliopistossa sekä yliopistonopettajana että englannin kielen lehtorina,
ja osallistunut sinä aikana aktiivisesti opetuksen kehittämiseen sekä oppiaineessa
että kielten laitoksessa. Syntyperältään ulkomaalaiselle tarkoitettu virka voidaan
yliopistoasetuksen mukaan täyttää haettavaksi julistamatta.
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Dekaani on hyväksynyt MA Eleanor Underwoodin 27.4.2004 pidettävän
opetusnäytteen aiheeksi Teaching language through culture ja nimennyt
opetusnäytteen arvostelulautakunnan. Arvostelulautakunta hyväksyi
Underwoodin opetusnäytteen arvolauseella hyvin hyvä. Opetusnäytetilaisuuden
pöytäkirja on oheisena liite nro 2.

ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että virka täytetään
yliopistoasetuksen 10 §:n mukaan haettavaksi julistamatta.

2. Arvosteltaneen MA Eleanor Underwoodin opetusnäyte (ei
esittelyä).

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Arvosteltiin MA Eleanor Underwoodin opetusnäyte
arvolauseella hyvin hyvä.

5. SAKSAN KIELEN LEHTORIN VIRKA
(vakanssinro 10593)

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

Lehtorin virka on vapautunut 1.8.2001 lukien, jolloin sen edellinen haltija Rolf
Klemmt jäi eläkkeelle. Kielten laitos esittää, että virka täytettäisiin haettavaksi
julistamatta (yliopistoasetus 10 §).

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että FL Rolf Wilfinger
nimitettäisiin saksan kielen lehtorin virkaan 1.8.2004 alkaen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun 
asetuksen (309/93) 19 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:
1) edistää alansa opetusta;
2) ohjata opiskelijoiden opintoja;
3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut;
4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan,
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja
toimittamistaan kuulusteluista;
5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut  hänelle
kuuluvat tai määrätyt tehtävät;
6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa määrin 
opiskelijavalintojen hoitamiseen.
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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.
Lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan
ottaa tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut
1 ja 2 momentissa tarkoitettua tutkintoa.
Asetuksen 4 §:n mukaan vaaditaan lisäksi lehtorilta, jonka virka on tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava kieli äidinkielenään tai
sivistyskielenään taikka että hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai
sivistyskieltään.

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

Asetuksen (463/98) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen,
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole
osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa.

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

Dekaani on hyväksynyt FL Rolf Wilfingerin 27.4.2004 pidettävän opetusnäytteen
aiheeksi Gibt es eine eigenständige Schweizer Literatur? ja nimennyt
opetusnäytteen arvostelulautakunnan. Arvostelulautakunta hyväksyi Wilfingerin
opetusnäytteen arvolauseella hyvin hyvä. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on
oheisena liite nro 3.

Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja toimitetaan kokoukseen.

ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että virka täytetään
yliopistoasetuksen 10 §:n mukaan haettavaksi julistamatta.

2. Arvosteltaneen FL Rolf  Wilfingerin opetusnäyte (ei esittelyä).
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PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Arvosteltiin FL Rolf Wilfingerin opetusnäyte arvolauseella
hyvin hyvä.

6. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää,
että FT Laura Aro nimitettäisiin etnologian professorin (65 %) määräaikaiseen
virkasuhteeseen (vakanssinro 00071) ajaksi 1.8. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
että FL Jukka Jouhki nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.2004 - 30.9.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
rehtorin myöntämä määräraha.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, 
että FM Petri Jääskeläinen nimitettäisiin yliopistonopettajan (suomen kieli)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8. - 31.12.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on opetusministeriön määräaikainen hankerahoitus (äidinkielen 
opettajien koulutuksen laajennusohjelma). Laitoksen johtajan esitys sekä
perustelut  nimittämiselle ovat liitteenä nro 4.
että Viola de Silvalle myönnettäisiin virkavapaus venäjän kielen lehtorin virasta
(vakanssinro 10648) ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005. Virkavapauden perusteena on
Suomen Akatemian varttuneen tutkijan viran hoito.
että FT Viola de Silva nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti/Venäjän ja suomen prosodia ja sen
vaikutus segmentteihin.
että FL Tarja Leppäaho nimitettäisiin venäjän kielen lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen (vakanssinro 10648) ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/de Silva. Laitoksen johtajan esitys sekä
perustelut  nimittämiselle ovat liitteenä nro 5.

Musiikin laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää,
että Jukka Louhivuorelle myönnettäisiin virkavapaus musiikkitieteen
professorin virasta (vakanssinro 00098) ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005.
Virkavapauden perusteena on Suomen Akatemian varttuneen tutkijan viran hoito.
että FT Jukka Louhivuori nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti / ”Lauletaan yhdessä” -
Kulttuurienvälinen näkökulma sosiaalisen pääoman kasvuun musiikillisissa
yhteisöissä.
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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen varajohtaja, professori Heikki
Hanka esittää,
että Leena Kirstinälle myönnettäisiin virkavapaus kotimaisen kirjallisuuden
professorin virasta (vakanssinro 10811) ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005.
Virkavapauden perusteena on Suomen Akatemian varttuneen tutkijan viran hoito.
että FT Leena Kirstinä nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti / Maa, nainen, rakkaus. “Kansalliset
kertomukset” 1990-luvun proosassa.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä
esittää, että
että FM Tuuli Lähdesmäki nimitettäisiin tutkijakoulutettavan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2004 - 31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
OPM:n rahoittama tutkijakoulu.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että Raimo Salokankaalle myönnettäisiin virkavapaus journalistiikan professorin
virasta (vakanssinro 10846) ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005. Virkavapauden
perusteena on Suomen Akatemian varttuneen tutkijan viran hoito.
että FT Raimo Salokangas nimitettäisiin varttuneen tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2004 - 31.7.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti / Media, viestintä ja historia:
Suomalaiset, viestintä ja (esi)valta 1500-luvulta 1830-luvulle.

ESITYS: Nimitettäneen ja myönnettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

7. LAUSUNTO OPM:N MUISTIOSTA “YHTEISHAUSTA YHTEISVALINTAAN”

Hallintovirasto pyytää tiedekunnalta 5.5.2004 mennessä lausuntoa selvitysmies
Sakari Aholan opiskelijavalintoja koskevasta loppuraportista “Yhteishausta
yhteisvalintaan“ (OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:9).

Raportti on nähtävissä osoitteessa:
http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/index.html 

Lausuntoehdotus on oheisena (liite nro 6).

ESITYS: Hyväksyttäneen lausunto liitteen mukaisesti.
  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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8. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Knoll, Nikolajeva-Viikki)

Professori Lothar Bluhm (Oulun yliopisto) ja professori Ulrich Breuer
(Helsingin yliopisto) esittävät, että FM Johanna Knollin saksan kielen ja
kulttuurin lisensiaatintutkimus Fiktion eines Berichtes. Narrative Reflexe
sozialgeschichtlicher Konstellationen in Heinrich Bölls “Die verlorene Ehre der
Katharina Blum” hyväksyttäisiin.

Lausunto on lähetetty FM Knollille  ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 7). Professori Ahti Jäntti esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin
arvolauseella erinomainen.

Professori Marjatta Vanhala-Aniszewski (Joensuun yliopisto) ja KT Sirkka
Laihiala-Kankainen esittävät, että maisteri Valentina Nikolajeva-Viikin
soveltavan kielitieteen ammatillinen lisensiaatintutkimus Ispol’zovanie simuljacii
v obu…enii russkomu jazyku biznesa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana
on toiminut emeritusprofessori Kari Sajavaara.

Lausunto on lähetetty maisteri Nikolajeva-Viikille  ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). Professori Minna-Riitta Luukka
esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

9. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Nikolajeva-Viikki)

Tutkintoa on anonut: 

Valentina Nikolajeva-Viikki
(ammatillisen vaihtoehdon mukaan)
pääaine:  soveltava kielitiede

hyväksytty

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
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10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Fuchs, Holm, Kemp, Kuhna)

Maisteri Bertold Fuchs on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Phonetische Aspekte einer
Didaktik der Finnischen Gebärdensprache als Fremdsprache.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi10.12.2002 professori Renate
Fischerin (Universität Hamburg) ja professori Regina Levenin (Hochschule
Magdeburg-Stendal). Professori Levenin pyydettyä vapautusta tehtävästä määräsi
dekaani 2.12.2003 hänen tilalleen toiseksi tarkastajaksi professori Franz
Dotterin (Universität Klagenfurt, Itävalta). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina
(liitteet  nro 9 ja 10).

FM Jan-Markus Holm on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Virtual Violin in Digital Domain.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 17.6.2003 professori Tapio
Takalan (Teknillinen korkeakoulu) ja professori Matti Karjalaisen
(Teknillinen korkeakoulu). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet  nro 11
ja 12).

MA Christopher Kemp on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Towards a Holistic Interpretation of
Musical Genre Analysis. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi
18.11.2003 professori David M. Wrayn (Musictech College, Minnesota) ja
professori Vesa Kurkelan (Sibelius-Akatemia). Tarkastajien lausunnot ovat
oheisina (liitteet  nro 13 ja 14).

FL Matti Kuhna on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kahden maailman välissä. Marko Tapion
“Arktinen hysteria” Väinö Linnan haastajana. Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 23.3.2004 professori Juhani Niemen (Tampereen
yliopisto) ja emeritusprofessori Yrjö Varpion (Tampereen yliopisto).
Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet  nro 15 ja 16).

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

Myönnettiin väittelyluvat.
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11. VÄITÖSTILAISUUS (Kemp)

MA Christopher Kemp on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Towards a Holistic Interpretation of
Musical Genre Analysis. Väitöstilaisuus pidetään torstaina 10.6.2004 klo 12
salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori David M. Wray (Musictech
College, Minnesota) ja kustoksena professori Petri Toiviainen.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

Jyväskylässä 28. huhtikuuta 2004

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


