
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2005
TIEDEKUNTANEUVOSTO
        
Kokous: Tiistaina 12.4.2005  klo 14

Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-27 1-27
Varadekaani Heikki Hanka 1-27 1-27
Professori Matti Rahkonen 1-27 1-27
Professori Tarmo Kunnas 1-18 1-18
Professori Matti Vainio 1-27 1-27
Professori Toivo Nygård 1-27 1-27
Professori Matti Leiwo 1-27 1-27
Professori Minna-Riitta Luukka 1-27 1-27
Lehtori Tuula Hirvonen Amanuenssi Tellervo Helin 1-27 1-21, 25
Lehtori Erja Kosonen 1-27 1-27
Lehtori Bertold Fuchs 1-27 1-27
Tutkija Ari Huhta Yliassistentti Jari Ojala 1-27 1-27
Lehtori Leena Mikkola 1-27 1-23, 25
Opiskelija Kati Lappeteläinen Heidi Pitkänen 1-27 1-21, 25
Opiskelija Sirkku Ukkonen 1-27 1-21, 25
Opiskelija Toni Peltonen Satu Päiviö 1-27 1-21, 25
Opiskelija Saija Taivalmäki 1-27 1-21, 25
Opiskelija Antti Vesala 1-18 1-18

Esittelijät: Hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–18)
   Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 19–27)

Pöytäkirjanpitäjät: osastosihteeri Pirjo Saaretjoki, saaretjo@campus.jyu.fi,  puh. 1202 (asiat 1–18)
osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi puh.1200 (asiat 19–27)

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 7.4.2005.

PÄÄTÖS:     Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
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3. KIELENOPETUKSEN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 13643)

Vireille 2.11.2004.
Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut A 28 palkkausluokkaan
kuuluvan viran, jonka ala on kielenopetus.
Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten
laitokselle. Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka
julistettaisiin haettavaksi.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 2.11.2004 kielenopetuksen
professorin viran virantäyttöselosteen. Rehtori on 22.11.2004 päivätyllä
kirjeellään hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti.
Tämän jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

Kielenopetuksen professorin virkaa hakivat 2.3.2005 päättyneen määräajan
kuluessa:
FT Riikka Alanen
Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays
FT Hannele Dufva
FT Tarja Nikula
KT, FL Esa Penttinen
FT Ulla Richardson

Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan
"Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto
vähintään kahdelta asiantuntijalta.
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82)
10 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn
virantäytön myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta
ja tehtävästä säädetään tarkemmin asetuksella."
Virantäyttöasetuksen (1581/91)
12 §:n mukaan
"Ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on
otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset
tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta. Ennen
asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää huomautuksensa
asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista
seikoista."
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."
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ESITYS: 1.Valittaneen asiantuntijoiksi professorit Diane
Larsen-Freeman (University of Michigan), Viljo Kohonen
(Tampereen yliopisto) ja Sven Strömqvist (Lundin yliopisto)
sekä varalle professorit Rosamond Mitchell (University of
Southampton), Håkan Ringbom (Åbo Akademi) ja Gisela
Håkansson (Lundin yliopisto).

2. Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa
11.5.2005 mennessä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

4. DISKURSSINTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 13644)

Vireille 2.11.2004.
Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut A 28 palkkausluokkaan
kuuluvan viran, jonka ala on diskurssintutkimus.
Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten
laitokselle. Kielten laitos esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka
julistettaisiin haettavaksi.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2004 viran täyttämistä varten
laaditun virantäyttöselosteen. Rehtori on 20.12.2004 päivätyllä kirjeellään
hyväksynyt virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän
jälkeen hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

Diskurssintutkimuksen professorin virkaa hakivat 2.3.2005 päättyneen määräajan
kuluessa:
Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays
Dr. Fee-Alexandra Haase
FT Esa Lehtinen
FT Anne Mäntynen
FT Tarja Nikula
FT Sari Pietikäinen
FT Kari K. Pitkänen
FT Sanna-Kaisa Tanskanen
FT Ulla Tuomarla
FT Sabine Ylönen
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Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan
"Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto
vähintään kahdelta asiantuntijalta.
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82)
10 §:ssä säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn
virantäytön myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta
ja tehtävästä säädetään tarkemmin asetuksella."
Virantäyttöasetuksen (1581/91)
12 §:n mukaan
"Ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on
otettava huomioon myös hakijoiden  edustamat, viran alaan kuuluvat tieteelliset
tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava tasapuolisuutta.
Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa
mainituista seikoista."
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."

ESITYS: 1. Valittaneen asiantuntijoiksi professorit Oswald Ducrot
(École des hautes études en sciences sociales), Liisa Tiittula
(Tampereen yliopisto) ja Ron Scollon (Georgetown
University, Washington DC) sekä varalle professorit
Dominique Maingueneau (Université Paris 12 Val-de-
Marne),  Eija Ventola (Helsingin yliopisto) ja Roz Ivani…
(Lancaster University).

2.Varattaneen hakijoille tilaisuus esittää mahdolliset
asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat huomautuksensa
11.5.2005 mennessä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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5. VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 10844)

Venäjän kielen ja kirjallisuuden professorin virka (A 28) tuli avoimeksi sen
haltijan professori Erkki Peurasen irtisanouduttua virasta 1.5.2004 alkaen.
Kielten laitoksen laitosneuvosto esittää tiedekunnalle, että virka muutetaan
professorin viraksi, jonka ala on venäjän kieli ja kulttuuri. Lisäksi laitosneuvosto
esittää, että virka julistetaan haettavaksi.

ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että professorin virka,
jonka ala on venäjän kieli ja kirjallisuus (vakanssinro 10844)
muutetaan professorin viraksi, jonka ala on venäjän kieli ja
kulttuuri. 

2. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.
Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

3. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan
kymmeneen.

4. Esitettäneen liitteen nro 1 mukainen venäjän kielen ja
kulttuurin professorin viran virantäyttöseloste rehtorin
hyväksyttäväksi.

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

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

5. Esityksen mukainen.

6. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRKA
(vakanssinro 10658)

Vireille 8.2.2005.
Englannin kielen lehtorin virka on vapautunut 1.10.2004 alkaen lehtori Michael
Peacockin jäädessä eläkkeelle. Virka on tarkoitettu syntyperältään
ulkomaalaiselle, jolla on opetettava kieli äidinkielenään tai sivistyskielenään.
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Laitoksen vuonna 2004 hyväksytyn virkasuunnitelman mukaan kielten laitos  on
esittänyt virkaa täytettäväksi 1.8.2005 alkaen.

Kokouksessaan 8.2.2005 tiedekuntaneuvosto hyväksyi englannin kielen lehtorin
viran täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää
hallintovirastolle, että se julistaisi viran haettavaksi.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi ja 21.3.2005 päättyneen määräajan
kuluessa virkaa hakivat:
MA Wijnhold Jeroen Abbes
MA Michael Foster
FT Mark Kaunisto
PhD Elizabeth Peterson

 
Kielten laitos esittää opetusnäytteen aiheeksi What is discourse analysis?
Tilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 27.4.2005 alkaen klo 12 salissa
P312.

ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat.

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan kielten
laitoksen johtaja Tuula Hirvonen, pj, professori Sirpa
Leppänen, professori Minna-Riitta Luukka, lehtori Anne
Pitkänen-Huhta, siht., lehtori Michael Freeman, opiskelija
Kalle Häkkänen ja opiskelija Suvi Uotila. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

7. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Kielten laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin haettavaksi englannin
kielen lehtorin määräaikainen virkasuhde A 21 ajalle 1.8.2005–31.12.2006.
Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen
opettajankoulutuksen laajennushanke. Virkasuhde on sijoitettu humanistisen
tiedekunnan kielten laitokselle.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma.
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Lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.4.2005 päättyneen määräajan
kuluessa:
MA Wijnhold Jeroen Abbes
MA Michael Foster
FT Leena Hakamäki
FT Katja Mäntylä
KT, FL Esa Penttinen
Esa Penttinen on peruuttanut hakemuksensa 5.4. päivätyllä kirjeellään.

Kielten laitos esittää opetusnäytteen aiheeksi What is pedagogical grammar?
Tilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 27.4.2005 alkaen klo 14.30 salissa
P312.

ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat. Todettiin Esa Penttisen
peruutus.

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan kielten
laitoksen johtaja Tuula Hirvonen, pj, professori Paula Kalaja,
lehtori Eleanor Underwood, lehtori Jaana Toomar, siht.,
opiskelija Hanna Laukkanen ja opiskelija Nina Turunen. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

8. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Vireille 12.4.2005.
Kielten laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin haettavaksi
syntyperältään ulkomaalaiselle tarkoitettu englannin kielen lehtorin
määräaikainen virkasuhde A 21 ajalle 1.8.2005–31.12.2006. Määräaikaisuuden
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen
laajennushanke. Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten
laitokselle.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma.

Lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.4.2005 päättyneen määräajan
kuluessa:
MA Wijnhold Jeroen Abbes
Master of Letters, MA Donald Adamson
MA Michael Foster
MA Richard Van Camp
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Kielten laitos esittää opetusnäytteen aiheeksi What is pedagogical grammar?
Tilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 27.4.2005 alkaen klo 14.30 salissa
P312.

ESITYS: 1. Todettaneen virkasuhteen hakijat.

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan kielten
laitoksen johtaja Tuula Hirvonen, pj, professori Paula Kalaja,
lehtori Eleanor Underwood, lehtori Jaana Toomar, siht.,
opiskelija Hanna Laukkanen ja opiskelija Nina Turunen. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

9. MUSIIKIN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 11170)

Vireille 8.2.2005.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 musiikin yliassistentin
viran A 22, alan täsmennys kognitiivinen musiikintutkimus (vakanssinro 11170),
täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää
hallintovirastolle, että virka julistettaisiin  haettavaksi 1.8.2005 alkavaksi
viisivuotiskaudeksi.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

21.3.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa haki:
FT Tuomas Eerola

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.

FT Eerola esittää opetusnäytteensä aiheeksi Musiikillisten emootioiden
psykologiset tutkimusmenetelmät. 
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ESITYS: 1.  Todettaneen viran hakija.

2.  Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona
13.4.2005 klo 14 salissa M007.

3. Opetusnäytteen arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään
nimettäviksi professori Matti Vainio, pj., professori Maija
Fredrikson, professori Jaakko Erkkilä, lehtori Pekka
Toivanen, lehtori Riitta Rautio, amanuenssi Eila Kautto,
siht., opiskelija Birgit Korhonen, opiskelija Erik Marttinen ja
opiskelija Pipsa Raivio.

4. Hyväksyttäneen FT Eerolan opetusnäytteen aihe.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

10. MUSIIKIN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 13656)

Vireille 8.2.2005.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 musiikin yliassistentin
viran A 22 (vakanssinro 13656) täyttämistä varten laaditun
virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka
julistettaisiin  haettavaksi 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

21.3.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa haki:
FL Esa Ala-Ruona

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.

FL Ala-Ruona esittää opetusnäytteensä aiheeksi Kliininen arviointi
musiikkiterapiassa –  tiedonkeruuta, suosituksia ja seurantaa. 
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ESITYS: 1.   Todettaneen viran hakija.

2.  Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona
13.4.2005 klo 14 salissa M007.

3. Opetusnäytteen arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään
nimettäviksi professori Matti Vainio, pj., professori Maija
Fredrikson, professori Jaakko Erkkilä, lehtori Pekka
Toivanen, lehtori Riitta Rautio, amanuenssi Eila Kautto,
siht., opiskelija Birgit Korhonen, opiskelija Erik Marttinen ja
opiskelija Pipsa Raivio.

4. Hyväksyttäneen FL Ala-Ruonan opetusnäytteen aihe.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

11. MUSIIKIN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 13657)

Vireille 8.2.2005.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 musiikin yliassistentin
viran A 22 (vakanssinro 13657) täyttämistä varten laaditun
virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka
julistettaisiin  haettavaksi 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

21.3.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa haki:
FT Pirkko Paananen

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.



11

FT Pirkko Paananen esittää opetusnäytteensä aiheeksi Tonaalisuuden
kehittyminen kouluiässä (6–11 v.). 

ESITYS: 1.   Todettaneen viran hakija.

2.  Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona
13.4.2005 klo 14 salissa M007.

3. Opetusnäytteen arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään
nimettäviksi professori Matti Vainio, pj., professori Maija
Fredrikson, professori Jaakko Erkkilä, lehtori Pekka
Toivanen, lehtori Riitta Rautio, amanuenssi Eila Kautto,
siht., opiskelija Birgit Korhonen, opiskelija Erik Marttinen ja
opiskelija Pipsa Raivio.

4. Hyväksyttäneen FT Paanasen opetusnäytteen aihe.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

12. YHTEISÖVIESTINNÄN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 13646)

Vireille 12.4.2004.
Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut 1.8.2004 alkaen
yhteisöviestinnän yliassistentin viran (A 22). Virka on yliopiston yhteinen ja
sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. Viestintätieteiden laitos esittää, että virka
julistettaisiin haettavaksi 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 2.

Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden
laitoksen henkilöstömenokehykseen.

ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 2 mukainen yhteisöviestinnän
yliassistentin viran virantäyttösuunnitelma.
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2. Esitettäneen hallintovirastolle, että yhteisöviestinnän
yliassistentin virka julistetaan haettavaksi. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

13. ERIKOISTUTKIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (SOLKI)
(vakanssinro 11025)

Soveltavan kielentutkimuksen keskus on esittänyt tiedekunnalle, että se julistaisi
haettavaksi erikoistutkijan määräaikaisen virkasuhteen A 23 ajalle 1.5.2005–
31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma.

Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.

Virkasuhdetta hakivat  4.4.2005 päättyneen määräajan kuluessa:
KT, FL Esa Penttinen
FT Sari Pöyhönen

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää,
että erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin FT Sari
Pöyhönen. 

Laitoksen johtajan Minna-Riitta Luukan esitys ja yhteenveto hakijoiden ansioita
on  liitteenä nro 3.

ESITYS: Nimitettäneen FT Sari Pöyhönen soveltavan
kielentutkimuksen keskuksen erikoistutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.5.2005– 31.12.2006

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

14. 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.
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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.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 31.8.2004 museologian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Jussi-Pekka Taavitsaisen (Turun yliopisto) ja professori Kerstin
Smedsin (Uumajan yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Sjöberg-Pietarisen
tieteellisestä pätevyydestä.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 4). Asiantuntijat
katsovat FT Sjöberg-Pietarisen päteväksi museologian dosentuuriin.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi torstaina 12.5.2005
klo 12.15 salissa A104. FT Sjöberg-Pietarinen esittää opetusnäytteensä aiheeksi
Representaation käsite museomaailmassa.

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

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe ja aika. Päätettäneen
lisäksi, että dekaani hyväksyy opetusnäytteen paikan.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Janne Vilkuna, pj., professori Heikki Hanka, amanuenssi
Tuulikki Tuomainen, opiskelija Tanja Välisalo ja amanuenssi
Tellervo Helin, sihteeri.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Vainio, Nygård, Leiwo, Luukka ja Valo
katsoivat FT Sjöberg-Pietarisen tieteellisesti päteväksi.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.
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15. FT JUHANI KOSTETIN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 12.4.2005.
FT Juhani Kostet on jättänyt 28.2.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti kaupunkikartografian 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.

Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellisena. 

ESITYS: 1. Todettaneen, että Suomen historian, erityisesti
kaupunkikartografian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi emeritusprofessori Kyösti Julku
(Oulun yliopisto) ja dosentti Heikki Rantatupa antamaan
lausuntonsa FT Kostetin tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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16. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää,
että FM Merja Uotila  nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian rahoittama projekti/Maaseutuihmisen selviytymisstrategia.
että FT Turo Uskali nimitettäisiin erikoistutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
TEKESin rahoittama MetaSignal 2/05-projekti.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää,
että FM Irma Hirsjärvi nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.4.2005–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti/Kultti, yhteisö, identiteetti.

ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

17. WOLMAR SCHILDT -INSTITUUTIN ITSEARVIOINTI

Wolmar Schildt -instituutti on toimittanut hallintoviraston pyynnöstä
itsearviointiraportin (liite nro 5).

ESITYS: Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin.

18. ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPETUKSEN INSTITUUTIN
ITSEARVIOINTI     

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen instituutti on toimittanut hallintoviraston
pyynnöstä itsearviointiraportin (liite nro 6).

ESITYS: Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin.
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19. ESITYS OPM:LLE KOULUTUSVASTUUSTA JA MAISTERIOHJELMISTA

Opetusministeriö pyytää yliopistoja 29.4.2005 mennessä tekemään esityksensä
koulutusvastuun täsmentämisestä, mahdollisista koulutusohjelmista ja
erikoistumiskoulutusten aloista sekä maisteriohjelmista (OPM 23.3.04 Dnro
11/504/2005). JY:n hallintovirasto pyytää tiedekuntia tekemään esityksensä 20.4.
mennessä. 

Ministeriön tarkoituksena on koota yhteen kumoutuvien tutkintoasetusten
liitteissä esitetyt yliopistojen koulutusvastuumäärittelyt ja antaa niistä yksi asetus,
sekä antaa lisäksi maisteriohjelmista erillinen asetus. 

Koulutusvastuulla tarkoitetaan sitä, minkä alojen, oppiaineryhmien ja
oppiaineiden syventäviä opintoja tiedekunta voi ja on velvollinen järjestämään.
Lisäksi sillä tarkoitetaan opettajankoulutuksen tehtäväjakoa yliopistojen välillä.
Esitykset on perusteltava, mikäli koulutusvastuun jakoa halutaan muuttaa.

Maisteriohjelmat ovat ministeriön mukaan sellaisia "temaattisia tai ammatillisia
kokonaisuuksia, joiden kautta on saavutettavissa lisäarvoa, jota yhden oppiaineen
tai monitieteisen opintokokonaisuuden maisteriopinnot eivät tarjoa". Lisäksi
niissä on ministeriön mukaan erillinen valinta ja erillinen opetussuunnitelma.

Ministeriö pyytää erikseen esityksiä v. 2005 alkavista maisteriohjelmista (v. 2006
alkavista pyydetään tiedot syksyllä).

Oheisena (liite nro 7) on luettelo niistä tiedekunnan oppiaineista, jotka ovat
sisältyneet nykyisen tutkintoasetuksen liitteeseen (As. humanistisista ja
luonnontieteellisistä tutkinnoista nro 221/94) taikka jotka on perustettu asetuksen
18 §:n 2 momentin perusteella. Luettelossa ovat lisäksi tiedekunnan
opettajankoulutuksen vähintään aineopintotasoiset opetettavat aineet (sisältyvät
kasvatusalan tutkintoasetukseen) sekä käynnissä olevat ja tänä vuonna alkavat
maisteriohjelmat.

ESITYS: Annettaneen ministeriön pyytämät tiedot liitteen mukaisesti
hallintovirastolle.

  
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.  

20. UUDET KANDIDAATIN JA MAISTERIN TODISTUKSET

Luonnokset uusiksi, 1.8.2005 alkaen käyttöön tuleviksi kandidaatin ja maisterin
todistuksiksi ovat oheisena (liite nro 8). Luonnokset noudattavat päälinjoissa
humanistisen alan valtakunnallisen koordinaatioryhmän (Humala:n) suositusta.
Niissä on ennakoitu uutta viisiportaista kurssien ja kokonaisuuksien
arvosteluasteikkoa, josta JY:n hallitus päättänee 13.4.2005. 
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Tarkoitus on, että maisterin tutkintoon ei yhdistetä sellaisia opintoja,  jotka jo on
käytetty kandidaatin tutkinnossa (poikkeuksena siirtymäkauden vanhat
kandidaatit, joilla hyvitetään sivuaineen osuus uudessa maisterin tutkinnossa).  

ESITYS: Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin.

21. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Luoma-aho, Valtonen)

FM Vilma Luoma-aho on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Faith-holders. Social capital in Finnish
public organizations. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa
mukaisesti professori Marieta Vos (Utrechtin yliopisto, Hollanti) ja professori
Günter Bentele (Leipzigin yliopisto, Saksa). Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut professori Elisa Juholin.

Pöydälle 22.3.2005
Esiupseeri Hannu Valtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen
museologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kaksi museoesinettä - Keski-
Suomen ilmailumuseon Messerschmitt Bf 109-koneet (artikkeliväitös).
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Juhani
Kostet (Turun maakuntamuseo) ja FT Pasi  Kesseli  (Maanpuolustus-
korkeakoulun Sotahistorian laitoksen johtaja). Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut professori Janne Vilkuna.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

22. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Jantunen, Laihonen, Rautio)

Professori Fred Karlsson (Helsingin yliopisto) ja FT Päivi Rainò (Kotimaisten
kielten tutkimuskeskus, Helsinki) esittävät, että FM Tommi Jantusen
suomalaisen viittomakielen lisensiaatintutkimus Mistä on pienet tavut tehty?
Analyysi suomalaisen viittomakielen tavusta prosodisen mallin viitekehyksessä
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Ritva
Takkinen.

            



18

Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Jantuselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 

Professori Ritva Takkinen  esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyväksytty.

PhD Klára Sándor (University of Szeged, Unkari) ja emeritusprofessori Bo
Lönnqvist esittävät, että FM Petteri Laihosen hungarologian
lisensiaatintutkimus Multilingualism and Language Ideologies in the Rumanian
Banat hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Arja
Piirainen-Marsh.

Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Laihoselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 10 ja 11).

Professori Tuomo Lahdelma esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

KT Päivi Tynjälä ja FT Mirja Tarnanen esittävät, että FM Tuija Raution
soveltavan kielitieteen lisensiaatintutkimus Opiskelijan keskisuuri taistelu vai
yhteisöllinen kulttuurituote? Tapaustutkimus ammatillisen opettajankoulutuksen
opinnäytetyöhön liittyvistä käsityksistä hyväksyttäisiin. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Minna-Riitta Luukka.

Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Rautiolle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13).

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

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

23. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Jantunen)

Tutkintoa on anonut:

Tommi Juhani Jantunen
pääaine: suomalainen viittomakieli

hyväksytty

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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24. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kalmbach, Sivonen, Tunturi)

Maîtrise ès lettres Jean-Michel Kalmbach on anonut väittelylupaa
puolustaakseen romaanisen filologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan De
“de” à ”ça”: enseigner la grammaire française aux finnophones.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 18.1.2005 professori Martin
Riegelin (Strasbourgin yliopisto, Ranska) ja professori Juhani Härmän
(Helsingin yliopisto). Tarkastajien lausunnot oheisina (liitteet nro 14 ja 15).

FL Pauli Sivonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Being a Roman Magistrate – Office-
holding Constituting the Roman Identities of Late Antique Gallic Aristocrats.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 8.2.2005 dosentti Antti
Arjavan (Helsingin yliopisto) ja dosentti Maijastina Kahloksen  (Helsingin
yliopisto). Tarkastajien lausunnot oheisina (liitteet nro 16 ja 17).

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.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 23.11.2004 professori Lothar
Bluhmin (Oulun yliopisto) ja professori Tarmo Kunnaksen. Tarkastajien
lausunnot oheisina (liitteet nro 18 ja 19).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

25. VÄITÖSTILAISUUS (Ahonen, Hiltunen, Kalmbach)

FL Kalevi Ahonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan From sugar Triangle to Cotton Triangle:
Trade and Shipping between America and Baltic Russia, 1783 - 1860.
Väittelylupa myönnettiin 14.12.2005. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina
11.6.2005 klo Vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori
Auvo Kostiainen (Turun yliopisto) sekä kustoksena professori Seppo Zetterberg.

FL Kaisa Hiltunen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Images of Time, Thoughts and Emotions;
Narration and Style in Krzysztof Kieslowski’s Late Fiction Films. Väittelylupa
myönnettiin 22.3.2005. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 14.5.2005 klo 12
Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii PhD Paul Coates
(University of Aberdeen, Scotland, UK) sekä kustoksena professori Pauline von
Bonsdorff.
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Maîtrise ès lettres Jean-Michel Kalmbach on anonut väittelylupaa
puolustaakseen romaanisen filologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan De
“de” à “ça”: enseigner la grammaire française aux finnophones. Väitöstilaisuus
pidetään perjantaina 22.4.2005 klo 10 Paulaharjun salissa (Villa Rana).
Vastaväittäjänä toimii professori Martin Riegel (Strasbourgin yliopisto, Ranska)
sekä kustoksena professori Outi Merisalo.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

26. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Jäppinen, Pyhtilä)

FM (väit.) Jussi Jäppisen taidehistorian väitöskirjan “Oletko koskaan nähnyt
kauniin kaupungin?” Jyväskylän ruutuasemakaava-alueen vaiheet 1800-luvulta
2000-luvulle hyväksyminen.

FM (väit.) Jäppinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 19.3.2005. Vastaväittäjänä
toimi dosentti Arja Kervanto-Nevanlinna (Helsingin yliopisto). Vastaväittäjän
lausunto on toimitettu FM Jäppiselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 20).

Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä.

Väitöstilaisuus sujui perinteisiä muotoja noudattaen, mutta vapaasti keskustellen:
Vastaväittäjä tunnusti väitöskirjan eittämättömät ansiot ja kritikoi väitöskirjaa
rakentavasti ja väittelijä puolestaan pystyi perustelemaan väitöskirjansa
lähtökohdat hyvin. Keskustelu muodostui yleisön kannalta erityisen valaisevaksi
tilaisuudeksi.

FM (väit.) Marko Pyhtilän nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan
Kansainväliset situationistit  – spektaakkelin kritiikki hyväksyminen.

FM (väit.) Pyhtilä puolusti julkisesti väitöskirjaansa 11.3.2005. Vastaväittäjänä
toimi dosentti Kauko Pietilä (Tampereen yliopisto).  Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu FM Pyhtilälle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille
(liite nro 21).
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Tilaisuuden kustos, FT Erkki Vainikkala toteaa lausunnossaan, että väittelijä
puolusti menestyksekkäästi väitöskirjaansa. Vastaväittäjän ja väittelijän välinen
keskustelu oli asiallista ja kiinnostavaa. Väittelijän vastaukset osoittivat laajaa
perehtyneisyyttä väitöskirjan aihepiiriin.  

Dekaani Maarit Valo esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

27. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO 

FM (väit.) Marko Pyhtilä on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian
tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 13. huhtikuuta 2005

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


