
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2004
TIEDEKUNTANEUVOSTO
        
Kokous: Tiistaina 31.8.2004  klo 14

Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-18 1-18
Varadekaani Heikki Hanka  Professori Bo Lönnqvist 1-18 1-18 
Professori Matti Rahkonen 1-18 1-18
Professori Tarmo Kunnas 1-18 1-18
Professori Matti Vainio 1-18 1-18
Professori Toivo Nygård 1-18 1-18
Professori Matti Leiwo 1-18 1-18
Professori Minna-Riitta Luukka 1-18 1-18
Lehtori Tuula Hirvonen 1-18 1-18
Lehtori Erja Kosonen 1-18 1-18
Lehtori Bertold Fuchs 1-8,10-18 1-8,10-14
Tutkija Ari Huhta 1-18 1-15
Lehtori Leena Mikkola 1-18 1-15
Opiskelija Kati Lappeteläinen 1-18 1-14
Opiskelija Satu Päiviö  Sirkku Ukkonen 1-9 1-9
Opiskelija Toni Peltonen 1-18 1-14
Opiskelija Saija Taivalmäki 1-18 1-14
Opiskelija Antti Vesala 1-18 1-14

Esittelijät: Hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1-9)
   Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 10-18)

Pöytäkirjanpitäjänä osastosihteeri Pirjo Saaretjoki, saaretjo@campus.jyu.fi,  puh. 1202

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 26.8.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Hallituksen/dekaanin päätöksiä virkajärjestelyistä.
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 3. YLIOPISTONOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (Music Management)

Musiikin laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi
yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde A 20 1.9.2004–30.6.2005 väliseksi
ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on musiikin laitoksen uusi,
projektiluontoinen opetus- ja tutkimushanke. Virkasuhdetta auki julistettaessa on
todettu, että sen menestyksellistä hoitamista edesauttaa perehtyneisyys
musiikkihallintoon, -bisnekseen ja -tuotantoon. Virkaan kuuluu opetus-,
suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Virkasuhde on sijoitettu humanistisen
tiedekunnan musiikin laitokselle.

Yliopistonopettajan määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.6.2004 päättyneen
määräajan kuluessa:

FM Päivi-Sisko Eerola
FM Hannele Kosonen
Fil.yo Juha Ruuska.

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.

Yliopistonopettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

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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Dekaani on 4.8.2004 nimittänyt FM Juha Ruuskan yliopistonopettajan
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2004.

Laitoksen johtaja, professori Matti Vainio esittää, että FM Juha Ruuska
nimitettäisiin yliopistonopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.–30.6.2005
väliseksi määräajaksi.

Juha Ruuska on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 9.7.2004.

Laitoksen johtajan esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista ovat liitteenä nro
1.

ESITYS: Nimitettäneen FM Juha Ruuska yliopistonopettajan
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2005.

PÄÄTÖS:      Esityksen mukainen.

4. 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.

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. 
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Viran 1 (vakanssinro 13480) tehtävissä edesauttaa ylempi korkeakoulututkinto,
johon sisältyy englannin kielen syventävät opinnot, sekä perehtyneisyys
kielitaidon arviointiin. Muiden testikielten opinnot tai kielitaito katsotaan eduksi.
Viran 2 (vakanssinro 13482) tehtävissä edesauttaa ylempi korkeakoulututkinto,
johon sisältyy syventävät opinnot jossakin seuraavista testikielistä: ranska, ruotsi,
saksa tai venäjä sekä perehtyneisyys kielitaidon arviointiin. Muiden testikielten
opinnot tai kielitaito katsotaan eduksi.

Virkoihin edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
sekä ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa.

Haettavaksi esitetyt virat sisältyvät humanistisen tiedekunnan ja soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen henkilöstökuluihin (budjettivarat).

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 hallintojohtosäännön 52
§:ssä määrätyllä tavalla. Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole
syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut
suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Hallintovirasto julisti virat haettaviksi.

Tutkijan virkaa (vakanssinro 13480) hakivat 10.6.2004 päättyneen määräajan
kuluessa:

 FM Susanne Kalejaiye
FM Anja Laukkarinen-Mäenpää
FM Tuija Modinos
FT Katja Mäntylä.
Tuija Modinos on 14.6.2004 päivätyllä kirjeellään peruuttanut hakemuksensa.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta Luukka
esittää, että tutkijan virkaan (vakanssinro 13480) nimitettäisiin FT Katja Mäntylä
1.9.2004 alkaen.
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Tutkijan virka (vakanssinro 13482) hakivat 10.6.2004 päättyneen määrärajan
kuluessa:

FL Maritta Härmälä
FM Riitta Keränen
FK Gerhard Kohl
FM Marjo Monteduro
FM Maarit Oksanen
FM Leena Skur
FM Mari Saarinen
FM Outi Toropainen.
FM Kerstin Jokisalon hakemus saapui myöhästyneenä (14.6.2004)

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja, professori Minna-Riitta Luukka
esittää, että tutkijan virkaan (vakanssinro 13482) nimitettäisiin FL Marita
Härmälä 1.9.2004 alkaen.

Keskuksen johtajan esitykset sekä yhteenvedot molempien virkojen hakijoiden
ansioista ovat oheisena (liite nro 2).

ESITYS: Nimitettäneen FT Katja Mäntylä tutkijan virkaan
(vakanssinro 13480) 1.9.2004 alkaen ja FL Marita Härmälä
tutkijan virkaan (vakanssinro 13482) 1.9.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

5. FT SOLVEIG SJÖBERG-PIETARISEN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 31.8.2004.
FT Solveig Sjöberg-Pietarinen on jättänyt 30.4.2004 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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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.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää museologian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena.

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

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi  professori Jussi-Pekka
Taavitsainen (Turun yliopisto) ja professori Kerstin Smeds
(Uumajan yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Sjöberg-Pietarisen
tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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6. FT ANTTI JUVOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 31.8.2004.
FT Antti Juvonen on jättänyt 17.8.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin musiikin 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.

Musiikin laitos pitää musiikin dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta
tarpeellisena. 

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

         2.  Valittaneen asiantuntijoiksi professori Heikki Ruismäki
(Oulun yliopisto) ja professori Kimmo Lehtonen (Turun
yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Juvosen tieteellisestä
pätevyydestä.
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PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Leena Kirstinä
esittää,
että FT Mikko Keskinen nimitettäisiin professorin (vakanssinro 00086)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2004–31.7.2005. Määräaikaisuuden
perusteena avoimen viran hoito. Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 3.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, professori Heikki Luostarinen esittää,
että FT Turo Uskali nimitettäisiin erikoissuunnittelijan (osa-aikainen 55,2 %)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–18.11.2004. Määräaikaisuuden
perusteena on kansainvälisen opiskelijavaihdon projekti.

ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

8. EHDOKKAAN NIMEÄMINEN YLIOPISTON EETTISEEN TOIMIKUNTAAN

Jyväskylän yliopiston hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntia tekemään
esityksensä Jyväskylän yliopiston eettiseen toimikuntaan toimikaudelle
1.1.2005–31.12.2006. Edellisellä toimikaudelle humanistista tiedekuntaa on
eettisessä toimikunnassa edustanut amanuenssi Eila Kautto. Varajäsenenä on
toiminut suunnittelija Tellervo Helin. 

ESITYS: Esitettäneen Jyväskylän yliopiston eettiseen toimikuntaan
suostumustensa mukaisesti jäseneksi amanuenssi Eila Kauttoa ja
varajäseneksi suunnittelija Tellervo Heliniä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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9. EHDOKKAAN NIMEÄMINEN YLIOPISTON TASA-ARVOTOIMIKUNTAAN

Jyväskylän yliopiston hallintovirasto on pyytänyt tiedekuntia tekemään
esityksensä Jyväskylän yliopiston tasa-arvotoimikuntaan toimikaudelle
1.1.2005–31.12.2006. Edellisellä toimikaudella humanistista tiedekuntaa on tasa-
arvotoimikunnassa edustanut lehtori Mika Lähteenmäki 31.10.2004 saakka ja sen
jälkeen lehtori Bertold Fuchs. 

Kirjattiin tiedoksi, että Bertold Fuchs ei osallistunut asian käsittelyyn.

ESITYS: Esitetään Jyväskylän yliopiston tasa-arvotoimikunnan jäseneksi
suostumuksensa mukaisesti lehtori Bertold Fuchsia.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

10. OIKAISUPYYNNÖT KESÄN 2004 OPISKELIJAVALINNASTA

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 50. §:n mukaisen kesän 2004
opiskelijavalintaa koskevan oikaisupyynnön ovat määräaikaan mennessä tehneet:

Järvinen, Päivi musiikkikasvatus 
Kinnunen, Hannupekka historia
Kohtala, Hanna yhteisöviestintä (erikoishaku)
Lempinen, Maiju musiikkitiede
Liikanen, Reijo ruotsin opettajankoulutus
Mähönen, Sirpa yhteisöviestintä
Saari, Kaisa englannin opettajankoulutus
Silvennoinen, Johannes äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutus

(suomen koe)

Oikaisupyynnöt ja asianomaisten laitosten vastineet ovat oheisena (liite nro 4).
Selvityksissä ei ole tullut ilmi seikkoja, jotka antaisivat aihetta muuttaa kyseisten
hakijoiden koe- tai taustapistemääriä. 

Päivi Mähösen kohdalla taustapisteiden jääminen aluksi pois valinnan 1.
vaiheessa aiheutui sukunimen kirjautumisesta väärin (Mahönen) hakijarekisteriin,
kun hakemuksia tallennettiin ATK-keskuksessa.
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ESITYS: Päätettäneen, etteivät oikaisupyynnöt anna aihetta muuttaa
valintatuloksia eikä kyseisten hakijoiden asemaa
paremmuusjärjestyksessä. Hakijoille toimitetaan tämän päätöksen
yhteydessä valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.   

11. LAUSUNTO LUKUVUOSITYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA

Hallintovirasto pyytää 24.9. mennessä lausuntoa lukuvuosityöryhmän
ehdotuksesta Jyväskylän yliopisto uudeksi lukukausijärjestelmäksi
taustamuistioineen (ohessa kokouspostin mukana). Ehdotus perustuu neljään
vuosittaiseen opetusjaksoon, joiden välissä on opetukselta vapaa viikko, sekä
kesäopetusjaksoihin.

ESITYS: Todettaneen, että ehdotuksen myönteiset puolet puoltavat sen
toteuttamista ja että mahdollista hienosäätöä voidaan tehdä
kokemusten karttuessa. Ongelmaksi voivat muodostua,
esimerkiksi tilojen käytössä, uusien opiskelijoiden
orientaatiopäivät syyskuun alussa, jos samanaikaisesti on opetusta
vanhemmille opiskelijoille. Ehdotuksen kalenteriosassa (s. 5) jää
epäselväksi, onko opetus tarkoitus aloittaa jo elokuun puolella
viikon 35 alussa. Hallituksen toivotaan selventävän periaatetta
siitä, että opettajille varataan jokin opetusjakso tutkimuskaudeksi.
Kannattaisi myös tutkia mahdollisuudet koordinoida
opetusjaksojen väliviikot Keski-Suomen koulujen lomaviikkojen
kanssa.  

PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.
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12. LAUSUNTO YLIOPISTOLAIN MUUTOKSESTA (OPINTOAJAT)

Hallintovirasto pyytää 7.9. mennessä tiedekunnalta lausuntoa hallituksen
esityksestä yliopistolain muuttamiseksi (oheisena kokouspostin mukana). Esitys
koskee kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusaikojen rajaamista siten, että
tavoiteajan saa ylittää yhdellä (kandidaatti) tai kahdella vuodella (maisteri sekä
molemmat yhdessä), muussa tapauksessa opinto-oikeus menetetään. Opiskelija
voi kuitenkin saada lisäaikaa esittämällä suunnitelman opintojen loppuun
saattamisesta.

Ehdotus on pääpiirteissään sama, joka esitettiin viime vuonna OPM:n
toimenpideohjelmassa opintoaikojen lyhentämiseksi (OPM 2003:27).

Annettaneen seuraava lausunto: Esityksen haitat on jo aiemmassa keskustelussa
todettu etuja suuremmiksi. Se lisää opintohallinnon byrokratiaa ilman, että
rajoitukset merkittävästi vaikuttaisivat opintoaikoihin. Ne ovat viime vuosina
olleet selvässä laskussa muutenkin, ja voi olettaa tutkinnonuudistuksen ja siihen
liittyvien toimenpiteiden edelleen vievän kehitystä hyvään suuntaan. Tässä
vaiheessa rajoitukset ovat siis tarpeettomia eivätkä auta enää tutkintojen
todellisissa ongelmissa. Lakimuutoksen läpivieminen tässä muodossa sisältää
myös riskitekijöitä opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun kannalta, koska
lakitekstissä ei määritellä selvästi kuka opintosuunnitelman hyväksyy ja mikä
tekee siitä “hyväksyttävän”.  

ESITYS: Hyväksyttäneen.  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

13. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Einonen, Hakamäki, Juppi)

FL Piia Einonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Poliittiset areenat ja toimintatavat.
Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön kohteena n. 1592–1644.
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Kimmo
Katajala (Karjalan tutkimuslaitos) ja FT Marko Lamberg. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen.
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FM Leena Hakamäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Scaffolded assistance provided by a L2
teacher in grammar teaching episodes. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti professori Leila Ranta (University of Alberta) ja FT
Riikka Alanen. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Paula Kalaja.

FL Pirita Juppi on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan “Keitä me olemme? Mitä me
haluamme?” Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja
moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Määrättäneen
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Esa Väliverronen
(Helsingin yliopisto) ja professori Heikki Heikkilä (Tampereen yliopisto).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raimo Salokangas.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

14.  VÄITÖSTILAISUUS (Kuhna, Mertanen)

FL Matti Kuhna on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kahden maailman välissä. Marko Tapion
“Arktinen hysteria” Väinö Linnan haastajana. Tiedekuntaneuvosto myönsi
väittelyluvan 27.4.2004. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 30.10.2004 klo 13
salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Juhani Niemi (Tampereen
yliopisto) ja kustoksena professori Leena Kirstinä.

FM Tomi Mertanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kahdentoista markan kapina? Vuoden
1956 yleislakko Suomessa.  Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan 15.6.2004.
Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 18.9.2004 klo 12 salissa H320.
Vastaväittäjänä toimii dosentti Vesa Vares (Tampereen yliopisto) ja kustoksena
professori Toivo Nygård.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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15. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Laine, Ruusunen)

Professori Arja Piirainen-Marsh ja professori Veikko Muittari esittävät, että
FM Kristina Laineen ruotsin kielen lisensiaatintutkimus Självkorrigeringar i
inlärarsamtal - äkta korrigeringar? hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana
on toiminut dosentti Maija Kalin.

Lausunto on lähetetty FM Laineelle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 5). Professori Matti Rahkonen esittää, että tutkimus
hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty.

Professori Markku Kivinen (Helsingin yliopisto) ja professori Raimo
Salokangas esittävät, että YTM Aimo Ruususen journalistiikan
lisensiaatintutkimus Rajapinnalla. Naapurimaan todellisuus ja
kansandemokraattinen Neuvostoliitto-journalismi 1964–1973 hyväksyttäisiin.
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Heikki Luostarinen.

Lausunnot on lähetetty YTM Ruususelle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). Professori Heikki Luostarinen
esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

16. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Lagerblom, Pusztai, Pääjoki, Valtonen)

FL Kimmo Lagerblom on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaukana Kainuussa, valtaväylän varrella.
Etnologinen elinkaaritutkimus Kontiomäen rautatieläisyhteisöstä vuosina
1950–1973. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 11.5.2004 dosentti
Kaija Heikkisen (Joensuun yliopisto) ja dosentti Teppo Korhosen (Helsingin
yliopisto). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet 8 ja 9).

MA Bertalan Pusztai on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Religious Tourists. Constructing
Authentic Experiences in Late Modern Catholicism. Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 15.6.2004 professori René Gothónin (Helsingin yliopisto)
ja professori Marjut Anttosen (Åbo Akademi). Tarkastajien lausunnot ovat
oheisina (liitteet 10 ja 11).
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FL Tarja Pääjoki on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana
taidekasvatuksessa. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 6.4.2004
professori Inkeri Savan (Taideteollinen korkeakoulu) ja professori Katarina
Eskolan. Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet 12 ja 13).

FM Heli Valtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Minäkuvat, arvot ja mentaliteetit.
Tutkimus 1900-luvun alussa syntyneiden toimihenkilönaisten omaelämäkerroista.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 6.4.2004 professori Anne
Ollilan (Turun yliopisto) ja dosentti Pirjo Korkiakankaan. Tarkastajien
lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 14 ja 15).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
MA Bertalan Pusztain väittelyluvan myöntäminen jätettiin
yksimielisesti pöydälle.

17. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kinnunen, Mäkinen)

FL (väit.) Mauri Kinnusen Suomen historian väitöskirjan Herätysliike kahden
kulttuurin rajalla. Lestadiolaisuus Karjalassa 1870–1939 hyväksyminen.

Mauri Kinnunen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.6.2004. Vastaväittäjänä
toimi dosentti Jouko Talonen (Helsingin yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu FL (väit.) Kinnuselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 16).

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

Professori Toivo Nygård esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.
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MuM (väit.) Eeva Mäkisen musiikkitieteen väitöskirjan Pianisti cembalistina:
Cembalotekniikka cembalonsoittoa aloittavan pianistin ongelmana
hyväksyminen.

Eeva Mäkinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.6.2004. Vastaväittäjänä toimi
rehtori, MuT Pekka Vapaavuori (Sibelius-Akatemia). Vastaväittäjän lausunto
on toimitettu MuM (väit.) Mäkiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 17).

Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui vanhojen akateemisten perinteiden mukaisesti ja että
väittelijä puolusti työtään erinomaisen asiantuntevasti.

Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

18. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Mäkinen)

MuM (väit.) Eeva Maria Mäkinen anoo, että hänelle myönnettäisiin filosofian
tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 1. syyskuuta 2004

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


