
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2005
TIEDEKUNTANEUVOSTO
        
Kokous: Tiistaina 1.3.2005  klo 14

Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-14 1-14
Varadekaani Heikki Hanka 1-14 1-14
Professori Matti Rahkonen Ahti Jäntti 1-14 1-14
Professori Tarmo Kunnas 1-14 1-14
Professori Matti Vainio Ilkka Nummela 1-6 1-6
Professori Toivo Nygård Arja Piirainen-Marsh 1-14 1-14
Professori Matti Leiwo 1-14 1-14
Professori Minna-Riitta Luukka 1-14 1-14
Lehtori Tuula Hirvonen 1-14 1-14
Lehtori Erja Kosonen 1-14 1-14
Lehtori Bertold Fuchs 1-14 1-14
Tutkija Ari Huhta 1-14 1-12
Lehtori Leena Mikkola 1-14 1-12
Opiskelija Kati Lappeteläinen Liisa Hujala 1-14 1-10
Opiskelija Sirkku Ukkonen - -
Opiskelija Toni Peltonen 1-14 1-10
Opiskelija Saija Taivalmäki 1-14 1-10
Opiskelija Antti Vesala 1-14 1-10

Esittelijät: hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–6)
    opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 7-14 )

Pöytäkirjanpitäjät:amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, 
               puh. 1208 (asiat 1–6)
               osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, puh. 1200 (asiat 7-14)

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 24.2.2005.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin/varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. VIRKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Humanistinen tiedekunta on virkasuunnitelmaa hyväksyttäessä sopinut yliopiston
rehtorin kanssa, että seuraavat virat ja virkasuhteet täytetään ja julistetaan
haettaviksi. Virat on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan ja niiden palkkaus
sisältyy humanistisen tiedekunnan ja laitosten henkilöstömenokehykseen.

Osastosihteerin virka A15 (vakanssinro 10956) 1.5.2005 alkaen. Viran täyttöä
varten laadittu virantäyttösuunnitelma on liitteenä nro 1.

Amanuenssin määräaikainen virkasuhde A19 (vakanssinro 00047) ajaksi
1.8.2005–31.7.2008. Virkasuhteen täyttöä varten laadittu virantäyttösuunnitelma
on liitteenä nro 2.

Amanuenssin määräaikainen virkasuhde A20 ajaksi 1.8.2005-31.7.2010.
Virkasuhteen täyttöä varten laadittu virantäyttösuunnitelma on liitteenä nro 3.

ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteiden 1-3 mukaiset virantäyttösuunnitelmat.

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka ja määräaikaiset
virkasuhteet julistetaan haettaviksi.

PÄÄTÖS: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

4. FT KARI LEINOSEN  HAKEMUS DOSENTIKSI

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

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

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
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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 21.9.2004 ruotsin kielen fonetiikan
dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi
asiantuntijoiksi professori Kari Suomen (Oulun yliopisto) ja emeritusprofessori
Claes-Christian Elertin (Uumajan yliopisto)  antamaan lausuntonsa FT Leinosen
tieteellisestä pätevyydestä.

Molemmat asiantuntijat katsovat FT Leinosen päteväksi ruotsin kielen fonetiikan
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat
kokouksessaan 18.1.2005 FT Leinosen tieteellisesti päteväksi ruotsin kielen
fonetiikan dosentuuriin.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 11.2.2005. FT Leinosen aihe oli
Uttalsbeteckningar för finsktalande. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää,
että FT Leinosen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro
4).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu.

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

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

4. Nimitettäneen FT Kari Leinonen ruotsin kielen fonetiikan
dosentiksi 1.4.2005 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen arvolauseella
erinomainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.
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5. FT LAURI VÄKEVÄN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 12.10.2004.
FT Lauri Väkevä on jättänyt 6.9.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin musiikin, erityisesti musiikkikasvatuksen filosofian ja teorian
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.

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 12.10.2004 musiikin, erityisesti
musiikkikasvatuksen filosofian ja teorian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Heidi Westerlundin
(Sibelius-Akatemia) ja professori Jukka Louhivuoren antamaan lausuntonsa FT
Jouko Väkevän tieteellisestä pätevyydestä.

Molemmat asiantuntijat katsovat FT Väkevän päteväksi musiikin, erityisesti
musiikkikasvatuksen filosofian ja teorian dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston
asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 18.1.2005 FT Väkevän
tieteellisesti päteväksi musiikin, erityisesti musiikkikasvatuksen filosofian ja
teorian dosentuuriin. 

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 3.2.2005. FT Väkevän aihe oli
Kolme musiikkikasvatuksen filosofiaa. Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää,
että FT Väkevän opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 5).
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ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu.

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

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

4. Nimitettäneen FT Lauri Väkevä musiikin, erityisesti
musiikkikasvatuksen filosofian ja teorian dosentiksi 1.4.2005
alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen arvolauseella hyvä.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

 6. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, 
että FM Riikka Ullakonoja nimitettäisiin kielten laitoksen amanuenssin
(vakanssinro 00052) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.3.–31.5.2005 (100
%) ja 1.6.-31.8.2005 (60 %). Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Riikonen.

 Musiikin laitoksen johtaja Matti Vainio esittää,
että FL Sanna Rojola nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.4.2005–31.7.2006. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti/Teknologisten ja visuaalisten tekijöiden valottaminen
nykymusiikissa.        

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää,
että FM Juri Joensuu nimitettäisiin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen
amanuenssin (vakanssinro 00031) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.3.–15.9.2005. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Virtanen.

että FM Henna Mikkola nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.2005–31.5.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
rehtorin myöntämä tutkijakoulutusapuraha.
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Viestintätieteiden laitoksen johtaja Heikki Luostarinen esittää,
että FM Samuel Raunio nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.2.2005–31.8.2006. Määräaikaisuuden perusteena on Plan Suomi Säätiön
rahoittama määräaikainen projekti Nuoret, media ja kehitysmaat.

ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

7. UUSIEN TUTKINTOJEN RAKENNETARKENNUKSIA

Uusia tutkintoja varten tarvitaan vielä päätös 
1) äidinkielen ja kirjallisuuden opettajatutkinnon rakenteesta sekä 
2) syventävien opintojen rakenteesta sivuaineopiskelijoilla. 

Ehdotus äidinkielen ja kirjallisuuden opettajatutkinnon rakenteesta on valmisteltu
dekaanin asettamassa työryhmässä, joka jatkaa opetussuunnitelman valmistelua.
Esitys sivuaineen syventävistä opinnoista perustuu humanistisen alan
tutkintotyöryhmän (HUMALA) ehdotukseen.

ESITYS: 1) Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajatutkinnossa (HuK + FM)
perus- ja aineopintojen summa pääaineessa (suomi tai kirjallisuus)
on 70 pistettä, joka sisältää proseminaarin ja kandidaatin
tutkielman (yht. 10 p). Sivuaineen (kirjallisuus tai suomi) laajuus on
60 p (ei seminaaria eikä tutkielmaa). Puheviestinnän
vähimmäislaajuus on 12 p (valinnaisia jää 11 p). Muilla kuin
opettajilla suomen kielen ja kirjallisuuden perus- ja aineopintojen
summa on vastaavasti 80 ja 70 pistettä. Pääaineen syventävien
opintojen rakenne noudattaa tiedekunnan aiempaa päätöstä (pro
gradu 40 p ja muut syventävät 40 p).

2) Sivuaineen syventäviin opintoihin (60 p) sisältyy 20 pisteen
sivututkielma. Muista syventävistä opinnoista (40 p) annetaan
entiseen tapaan kokonaismerkintä ja arvostelu.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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8. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT UUSISSA TUTKINNOISSA

Tiedekuntaneuvoston 23.3.2004 tekemään päätökseen uusien tutkintojen kaikille
pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista tarvitaan tarkennuksia, jotka koskevat
kieli- ja viestintäopintojen kokonaislaajuutta, ulkomaalaisia opiskelijoita sekä
korvaavuuksia. 

Esitys on oheisena (liite nro 6 ). Valmistelussa on otettu huomioon edellisessä
kokouksessa käyty keskustelu sekä laitoksilta saatu palaute.

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

9. AVOIMEN YLIOPISTON OPETUS LUKUVUONNA 2005-06

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pyytää tiedekuntaa vahvistamaan
tiedekunnan vaatimusten mukaisen opetuksen avoimessa sekä
yhteistoimintapisteissä lukuvuodeksi 2005-06. 

Yhteenveto laitosten puoltamasta opetuksesta on oheisena (liite nro 7 ). Opettajina
ja tentaattoreina toimivat laitosten ja oppiaineiden hyväksymät opettajat.

ESITYS: Hyväksyttäneen avoimen opetus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

10. VÄITÖSTILAISUUS (Syvänen)

FL Kari Syvänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkiterapian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Vastatunteiden dynamiikka
musiikkiterapiassa. Väittelylupa myönnettiin 21.9.2004. Väitöstilaisuus pidetään
perjantaina 8.4.2005 klo 12 luentosalissa Musica 103. Vastaväittäjänä toimii
professori Kimmo Lehtonen (Turun yliopisto) sekä kustoksena professori
Jaakko Erkkilä.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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11. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Elomaa)

Professori Pauli Kaikkonen ja FT Minna Maijala (Turun yliopisto) esittävät,
että FM Eeva Elomaan soveltavan kielitieteen  lisensiaatintutkimus Kieliteorian
merkitys didaktisen aineiston tuottamiselle hyväksyttäisiin. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Kari Sajavaara. 

Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Elomaalle ja  toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). Professori Minna-Riitta Luukka
esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella hyväksytty.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

12. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Elomaa)

Tutkintoa on anonut:

Eeva Elomaa
Pääaine: soveltava kielitiede

hyväksytty

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Hakamäki, Salmela)

FM (väit.) Leena Hakamäen englannin kielen väitöskirjan Scaffolded Assistance
Provided by an EFL Teacher during Whole-Class Interaction hyväksyminen.

FM Hakamäki puolusti julkisesti väitöskirjaansa 19.2.2005. Vastaväittäjinä
toimivat professori Leila Ranta (University of Alberta) ja dosentti Riikka
Alanen. Vastaväittäjien lausunto on toimitettu FM Hakamäelle ja toimitetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10).

Tilaisuuden kustos, professori Paula Kalaja toteaa lausunnossaan, että väittelijä
puolusti taiten työtään. Osittain väittelijä joutui myös puolustamaan kantojaan.
Kokonaisuutena tilaisuus oli rakentavan kriittinen.

Professori Paula Kalaja esittää, että väitöskirjan hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.
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FM (väit.) Ulla Salmelan taidehistorian väitöskirjan Urban space and social
welfare, Otto-Iivari Meurman as a planner of Finnish towns 1914-1937
hyväksyminen.

FM Salmela puolusti julkisesti väitöskirjaansa 14.1.2005. Vastaväittäjänä toimi
professori Stephen V. Ward (Oxford Brookes -yliopisto). Vastaväittäjän
lausunto on toimitettu FM Salmelalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 11).

Tilaisuuden kustos, professori Annika Waenerberg toteaa lausunnossaan, että
tilaisuus sujui perinteisiä muotoja noudattaen, mutta kansainväliseen tapaan
keskustellen.

Professori Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Hakamäki, Salmela)

FM (väit.) Leena Anneli Hakamäki ja FM (väit.) Ulla Salmela anovat, että
heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 2. maaliskuuta 2005

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


