
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2005
TIEDEKUNTANEUVOSTO
        
Kokous: Tiistaina 14.6.2005  klo 10

Hirviranta, Korpilahti

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-21 1-21
Varadekaani Heikki Hanka 1-21 1-21
Professori Matti Rahkonen 1-21 1-21
Professori Tarmo Kunnas 1-21 1-21
Professori Matti Vainio 1-21 1-21
Professori Toivo Nygård Ahti Jäntti 1-21 1-21
Professori Matti Leiwo 1-21 1-21
Professori Minna-Riitta Luukka 1-21 1-21
Lehtori Tuula Hirvonen 1-21 1-21
Lehtori Erja Kosonen 1-21 1-21
Lehtori Bertold Fuchs 1-21 1-21
Tutkija Ari Huhta Yliassistentti Jari Ojala 1-21 1-21
Lehtori Leena Mikkola 1-20 1-20
Opiskelija Kati Lappeteläinen Heidi Pitkänen
Opiskelija Sirkku Ukkonen 1-18 1-18
Opiskelija Toni Peltonen
Opiskelija Saija Taivalmäki 1-18 1-18
Opiskelija Antti Vesala 1-18 1-18

Esittelijät: Hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–11, 13–15 )
   Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 12, 16–21 )

Pöytäkirjanpitäjät: osastosihteeri Pirjo Saaretjoki, saaretjo@campus.jyu.fi,  puh. 1202 (asiat 1–15)
osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi puh.1200 (asiat 16-21)

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.6.2005.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Hallituksen ja varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. UNKARIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Kysymyksessä on Suomen ja Unkarin kulttuurivaihtosopimukseen perustuva
unkarin kielen lehtorin määräaikainen virkasuhde.  Virkasuhde on perinteisesti
täytetty määräajaksi. Virkasuhdetta on voitu täydentää kahden vuoden
lisämääräyksellä. Kulttuurivaihtosopimuksen perusteella Jyväskylän yliopiston
yhteistyöyliopisto Unkarissa on Debrecenin yliopisto, jonka ehdottamista
henkilöistä unkarin kielen lehtori on yleensä virkasuhteeseen valittu. 
Tehtävän julistaa haettavaksi yhteistyökäytäntöjen mukaisesti Unkarin
kulttuuriyhteistyötä koordinoiva Unkarin opetusministeriön alainen
viranomainen (Balint Balassi -instituutti), joka kulttuurivaihtosopimuksen
mukaisesti esittää Debrecenin yliopiston ehdottamaa henkilöä.
Keväällä 2005 päättyneen haun perusteella Balassi -instituutti esittää lehtorin
tehtävään ilmoittautuneista seuraavat ehdokkaat:

PhD Istvan Kozmács (Szegedin yliopisto)
MA Orsolya Fábián (Debrecenin yliopisto)
MA Anita Csokai (Debrecenin yliopisto)

Unkarin kielen lehtorin rahoitus on sisältyy  hungarologia-hankkeen
määrärahoihin.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93) 3 §:n mukaan opettajan tehtävissä olevan tulee:

1) edistää alansa opetusta;
2) ohjata opiskelijoiden opintoja;
3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut;
4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan,
julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja
toimittamistaan kuulusteluista;
5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut  hänelle
kuuluvat tai määrätyt tehtävät;
6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavissa määrin opiskelijavalintojen
hoitamiseen.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/93, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta
vaaditaan erityisinä kelpoisuusvaatimuksina soveltuva,  jatkotutkintona suoritettu
lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on
tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan
ottaa tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, vaikka hän ei ole suorittanut
1 ja 2 momentissa tarkoitettua tutkintoa.
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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.

Hungarologian professori Tuomo Lahdelma esittää, että unkarin kielen lehtorin
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään ajaksi 1.9.2005 - 31.7.2006 MA
Orsolya Fábián. Professori Lahdelman lausunto ja  yhteenveto Balassi-instituutin
ehdottamien henkilöiden ansioista on liitteenä nro 1.

ESITYS: Nimitettäneen unkarin kielen lehtorin (A21) määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005-31.7.2006  MA Orsolya Fábián.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

4. DIGITAALISEN KULTTUURIN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin
haettavaksi digitaalisen kulttuurin lehtorin A 21 määräaikainen virkasuhde ajalle
1.8.2005–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on englanninkielinen Digital
Culture -maisteriohjelma. Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma.

Virkasuhteen ala ja tehtävät 
Englanninkielinen Digital Culture -maisteriohjelma alkaa syksyllä 2005 taiteiden
ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa. Digitaalisen kulttuurin maisteriohjelma on
kulttuurin- ja taiteentutkimuksen lähtökohdista rakentuva opintokokonaisuus,
jossa tarkastellaan humanistisesta näkökulmasta digitaalisen kulttuurin ja taiteen
ilmiöitä http://www.jyu.fi/taiku/digicult/. Maisteriohjelma toteutetaan läheisessä
yhteistyössä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen muiden oppiaineiden ja
englanninkielisen Nordic Arts and Culture -maisteriohjelman (NACS) kanssa.
Maisteriohjelmasta valmistuneet työllistyvät taide- ja kulttuurikentän muuttuviin
työtehtäviin.  Virkasuhde täytetään kahdeksi vuodeksi. Virkasuhdetta täytettäessä
katsotaan eduksi alan tutkimus ja kokemus englanninkielisen opetuksen alueella.

Lehtorin tehtävänä on antaa opetusta englannin kielellä digitaaliseen kulttuuriin,
erityisesti visuaaliseen kulttuuriin liittyen. Lehtorin tehtäviin kuuluvat myös
maisteriohjelman kansainvälisten yhteyksien koordinointi, opinto-ohjaus sekä
ohjelman sisällölliseen kehittämiseen osallistuminen. 
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Lehtorin määräaikaista virkasuhdetta haki 13.5.2005 päättyneen määräajan
kuluessa:
FL Kimmo Lehtonen

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 309/93 muuttamisesta annetun asetuksen 463/98 15 §:n mukaan
yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja
kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on
suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun
asetuksen (481/2003) mukainen erinomainen suomen kielen kirjallinen ja
suullinen taito taikka joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky
ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen
ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa
myös yliopiston hallintojohtosäännöksessä määrätyllä tavalla.
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.

Dekaani on 7.6.2005 tekemällään päätöksellä nimennyt virantäytön
opetusnäytteen arvostelulautakuntaan seuraavat henkilöt: professori Raine
Koskimaa, pj., professori Erkki Vainikkala, lehtori Terhi Skaniakos, amanuenssi
Tellervo Helin, siht. ja opiskelija Tanja Välisalo. Samalla hän on hyväksynyt
opetusnäytteen aiheen sekä opetusnäytetilaisuuden ajan ja paikan. 
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Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 8.6.2005 ja arvostelulautakunta hyväksyi
FL Lehtosen opetusnäytteen arvosanalla hyvä. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja
on oheisena liite nro 2.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää, että
lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäisiin FL Kimmo Lehtonen.

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio on liitteenä nro 3.

ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijan opetusnäyte.

2. Todettaneen, että hakija Lehtonen täyttää virkasuhteen
muodolliset kelpoisuusehdot.

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että digitaalisen
kulttuurin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen  ajalle
1.8.2005-31.7.2007  nimitettäisiin FL Kimmo Lehtonen.

PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin hakija Lehtosen opetusnäyte arvolauseella hyvä.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

5. DIGITAALISEN KULTTUURIN YLIASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN
VIRKASUHDE

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos on esittänyt, että laitoksessa
julistettaisiin haettavaksi digitaalisen kulttuurin yliassistentin A 22 määräaikainen
virkasuhde ajalle 1.8.2005–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on
englanninkielinen Digital Culture -maisteriohjelma. Virkasuhde on sijoitettu
humanistisen tiedekunnan taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma.

Virkasuhteen ala ja tehtävät 
Englanninkielinen Digital Culture -maisteriohjelma alkaa syksyllä 2005 taiteiden
ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa. Digitaalisen kulttuurin maisteriohjelma on
kulttuurin- ja taiteentutkimuksen lähtökohdista rakentuva opintokokonaisuus,
jossa tarkastellaan humanistisesta näkökulmasta digitaalisen kulttuurin ja taiteen
ilmiöitä http://www.jyu.fi/taiku/digicult/. Maisteriohjelma toteutetaan läheisessä
yhteistyössä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen muiden oppiaineiden ja
englanninkielisen  Nordic Arts and Culture -maisteriohjelman  (NACS) kanssa.
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Maisteriohjelmasta valmistuneet työllistyvät taide- ja kulttuurikentän muuttuviin
työtehtäviin. Virkasuhde täytetään kahdeksi vuodeksi. Virkasuhdetta täytettäessä
katsotaan eduksi alan tutkimus ja kokemus englanninkielisen opetuksen alueella.

Yliassistentin tehtävänä on antaa opetusta englannin kielellä digitaalisen
kulttuurin tutkimukseen liittyen. Yliassistentin tehtäviin kuuluvat myös
opinnäytetöiden ohjaus sekä ohjelman sisällölliseen kehittämiseen
osallistuminen.

13.5.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkasuhdetta hakivat
FL Kimmo Lehtonen
FT Susanna Paasonen
FT Erkki Patokorpi

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/1993, muutokset 1083/95 ja 1217/2000) 3 §:n mukaan
yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää
tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko
hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.

Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen  kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun
asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston
hallintojohtosäännöksessä määrätyllä tavalla.

Dekaani on 7.6.2005 tekemällään päätöksellä nimennyt virkasuhteen täytön
opetusnäytteen arvostelulautakuntaan seuraavat henkilöt: professori Raine
Koskimaa, pj., professori Erkki Vainikkala, lehtori Terhi Skaniakos, amanuenssi
Tellervo Helin, siht. ja opiskelija Tanja Välisalo. Samalla hän on hyväksynyt
opetusnäytteen aiheen sekä opetusnäytetilaisuuden ajan ja paikan. 

Virkasuhteen opetusnäytetilaisuus järjestettiin 8.6.2005. Arvostelulautakunta
hyväksyi hakijoiden opetusnäytteet seuraavin arvolausein: Lehtonen hyvä,
Paasonen erinomainen, Patokorpi hyvä. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on
oheisena liite nro 2.
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Laitoksen johtaja Hanna Pirisen esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista on
liitteenä nro 4.

ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden  opetusnäytteet.

2. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävä virkasuhteen
muodolliset kelpoisuusvaatimukset.

3. Nimitettäneen FT Susanna Paasonen digitaalisen kulttuurin
yliassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2005-
31.7.2007.

PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin hakijoiden opetusnäytteet seuraavasti:
Lehtonen hyvä
Paasonen erinomainen
Patokorpi hyvä.

2. Esityksen mukainen

3. Esityksen mukainen.

6. FT KARI KOTKAVAARAN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 14.6.2005
FT Kari Kotkavaara on jättänyt 8.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin taidehistorian, erityisesti idän kirkon kuvataiteen ja sen
tutkimushistorian 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.
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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 kulttuuri tutkimuksen laitos pitää dosentuuria opetuksen ja
tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 

ESITYS: 1. Todettaneen, että taidehistorian, erityisesti idän kirkon
kuvataiteen ja sen tutkimushistorian dosentuuri on opetuksen ja
tutkimuksen kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Marja Tuominen (Lapin
yliopisto) ja emeritaprofessori Eeva-Maija Viljo antamaan
lausuntonsa FT Kari Kotkavaaran tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

7. FT KIRSI PAKKANEN-KILPIÄN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 14.6.2005
FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä on jättänyt 1.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että
hänet nimitettäisiin saksan kielen ja kulttuurin, erityisesti korpuslingvistisen
kieliopintutkimuksen 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.
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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.

Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena.

ESITYS: 1. Todettaneen, että saksan kielen ja kulttuurin, erityisesti
korpuslingvistisen kieliopintutkimuksen dosentuuri on opetuksen
ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Jarmo Korhonen
(Helsingin yliopisto) ja professori Ahti Jäntti antamaan
lausuntonsa FT Pakkanen-Kilpiän tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

8. FT SULEVI RIUKULEHDON HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 14.6.2005.
FT Sulevi Riukulehto on jättänyt 8.6.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin taloushistorian, erityisesti taloudellisten aatteiden oppihistorian
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.
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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 taloushistorian, erityisesti taloudellisten
aatteiden oppihistorian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Jari Eloranta
(Appalacian State University)  ja dosentti Juha-Antti Lamberg
(Teknillinen korkeakoulu) antamaan lausuntonsa FT Riukulehdon
tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

9. AMANUENSSIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE
A19 (vakanssinro 00047) ajaksi 1.8.2005–31.7.2008

Vireille 1.3.2005.
Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito ja tiedekunnan ja rehtorin
sopimus tiedekunnan palvelukeskuksen toiminnasta. 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 22.3.2005 virkasuhteen täyttöä
varten laaditun virantäyttösuunnitelman.
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Tehtävät. Amanuenssin tehtävät sijoittuvat tiedekunnan palvelukeskuksessa
pääosiltaan kielten laitokseen. Kielten laitoksen oppiaineet käsittävät kaikki
vieraat kielet ja suomen kielen. Laitoksessa on henkilökuntaa n. 70 ja
opiskelijoita n. 1500.

Kielten laitoksen amanuenssien tehtävät keskittyvät opintoasioiden hallintoon.
Amanuensseilla on päävastuu oppiaineidensa pää- ja sivuaineopiskelijoiden
opintoneuvonnasta. Tehtäviin kuuluvat lisäksi monipuoliset suunnittelu-,
tiedotus- ja järjestelytehtävät. Amanuenssi vastaa opetussuunnitelmien ja
työsuunnitelmien valmistelusta yhteistyössä henkilökunnan kanssa,
opintorekisteristä sekä valintakokeiden ja erilaisten tilaisuuksien järjestelyistä.
Tehtävä vaatii yhteistyötä äidinkielen ja kirjallisuuden koulutusohjelman neljän
eri laitoksissa sijaitsevan aineen sekä viittomakielen aineenopettajien
koulutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Amanuenssi toimii tiedekunnan
palvelukeskuksessa yhteistyössä kielten laitoksen amanuenssien ja
osastosihteereiden sekä muiden laitosten amanuenssien ja tiedekunnan kanslian
kanssa.

Amanuenssin virkasuhteen menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva
maisterin tutkinto. Virkasuhteessa edellytetään erinomaista suomen kielen
suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

29.4.2005 päättyneeseen hakuaikaan mennessä virkasuhdetta hakivat: 
FM Anne Alasmaa
KM Anna-Leena Huttunen
FM Hannele Häkkinen

   KM Katja Jokela
FM Marjaana Järvenoja
HuK Ritva Järvenpää
KM Päivikki Jääskelä
FM Karoliina Kekko
FM Erja Keronen
yo Anne Kettunen
YTM Minna Kilpimaa
KM Heta Komulainen
HTM Antti Koskela
yo Marika Kurki
FM Samu Kytölä 
FM Anne Laajalahti
KM Tuula Leskinen
FM Jani Lunnas
FT Kirsi Manninen
FM Anna-Helena Mero
yo Sanna-Mari Mertaniemi
KM Marjo Metsäpelto
yo Katja Mielonen
FM Mervi Mikkonen
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yo Katja Molozina
FM Marjo Monteduro
yo Tuomas Muotka
FK Marja Mäkinen
yo Salla Mäkinen
FM Tiina Mälkki
FM Sami Niinistö
HuK Minna Nousiainen
yo Kimmo Oksanen
FM Ulla Paatola
FM Petteri Peuranen
YTT Oili Pulkkinen
FL Tarja Puro
FM Tanja Raappana
FM Kati Rantala
YTK Susanna Rautio
yo Minna Rossi
FM Sini Rytkönen
FM Leena Räsänen
FM Jaana Saari
yo Sanna Sandström
FM Minna Seppänen
HTM Outi Soininen
FM Elina Sorvari
KM Vuokko Tiilikainen
yo Anu Tuikkanen
FM Tarja Tuominen
KM Marjut Vaarala
FM Tuija Veintie
FM, KTM Tiia Ylhäinen

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvosen esitys sekä yhteenveto hakijoiden
ansioista on liitteenä nro 5.

ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat.

2. Nimitettäneen FM Hannele Häkkinen amanuenssin
määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinro 00047) ajaksi
1.8.2005–31.7.2008.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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10. AMANUENSSIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE
A20 ajaksi 1.8.2005 - 31.7.2010.

Vireille 1.3.2005.
Amanuenssin määräaikainen virkasuhde  on yliopiston yhteinen ja sijoitettu
humanistiseen tiedekuntaan. Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen
tiedekunnan tukipalvelujen kehittämishanke ja tiedekunnan ja rehtorin sopimus
tiedekunnan palvelukeskuksen toiminnasta.   

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 22.3.2005 virkasuhteen täyttöä
varten laaditun virantäyttösuunnitelman.

Tehtävät. Amanuenssi työskentelee pääasiassa tiedekunnan yleis- ja
opintoasiainhallinnossa. Amanuenssin tehtäviin kuuluvat tiedekuntaneuvostossa
päätettävien asioiden valmistelu, tiedotustehtävät ja niihin liittyvän materiaalin
valmistelu, opintohallinnon, erityisesti opiskelijavalinnan koordinointi ja sen
tiedotuksen suunnittelu (valintaoppaat, tiedotus, ilmoittautuminen) sekä yleinen
opintoneuvonta. Lisäksi amanuenssi työskentelee erilaisissa humanistisen
tiedekunnan suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä ja toimii
esittelijänä dekaanin päätöksissä ja tiedekuntaneuvoston kokouksissa. 
Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, kokemus yliopiston yleishallinnosta - erityisesti
opintoasiainhallintoon liittyvistä tehtävistä - monipuolinen kielitaito, yliopiston
ja humanistisen alan tuntemus, kokemus yliopistossa tapahtuvasta tiedotustyöstä,
verkkoviestinnän hallinta (www-sivujen laatiminen ja päivitys, kuvankäsittely)
ja hyvät tietotekniset valmiudet, aloitteellisuus sekä hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot. Kokemus yliopiston käytössä olevista tietoteknisistä
sovelluksista katsotaan eduksi. 
Virkasuhteeseen edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista
taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

29.4.2005 päätyneeseen hakuaikaan mennessä virkaa hakivat:
FM Tommi Harju
HuK Riitta-Ilona Hurmerinta
FM Riikka Hurri
FM Hannele Häkkinen
FM Riikka Jakonen
KM Katja Jokela
HuK Ritva Järvenpää
KM Päivikki Jääskelä
FM Helena Kaksonen
FM Karoliina Kekko
yo Anne Kettunen
KM Heta Komulainen
HTM Antti Koskela
FM Samu Kytölä
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FM Anne Laajalahti
VTM Hemmo Laiho
KM Tuula Leskinen
FT Teuvo Littunen
YTM Ari Maijanen
FT Kirsi Manninen
FM Anna-Helena Mero
yo Katja Mielonen
yo Katja Molozina
FM Marjo Monteduro
FM  Petri Männistö
HuK Minna Nousiainen
yo Kimmo Oksanen
FM Ulla Paatola
YTT Oili Pulkkinen
FM Kati Rantala
YTK Susanna Rautio
FM Leena Räsänen
FM Jaana Saari
HTM Outi Soininen
FM Elina Sorvari
FM Riikka Ullakonoja
KM Marjut Vaarala
FM Tuija Veintie
FM, KTM Tiia Ylhäinen

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista
on liitteenä nro 6.

ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat.

2. Nimitettäneen FM Anna-Helena Mero amanuenssin
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2005–31.7.2010.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

11. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää,
että Docteur en Philosophie et Lettres Jean-Marc Defays nimitettäisiin
kielenopetuksen professorin (vakanssinro 13643) määräaikaiseen virkasuhteeseen
(35 %) ajaksi 1.8.2005–31.7.2006. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen
viran hoito.
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että FT Mika Lähteenmäki nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2005–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian projekti/Bahtinin ja Voloshinovin dialoginen kielikäsitys
neuvostokielitieteen historiassa.

Musiikin laitoksen johtaja Matti Vainio esittää,
että fil.yo Hannes Juutilainen nimitettäisiin mikrotukihenkilön määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena sijaisuus
sekä humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden tiedekunnan atk-tuen
uudelleen järjestely.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja, Heikki Luostarinen esittää,
että FT Kaja Tampere nimitettäisiin yhteisöviestinnän lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
avoimen viran hoito/yhteisöviestinnän professuuri (vakanssinro 10123).

Hallintopäällikkö Matti Myllykoski esittää,
että FT Raija Oikari nimitettäisiin humanistisen tiedekunnan (htk 75 % ja
hungarologia 25 %) tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen virkasuhteeseen (65
%) ajaksi 1.7.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen
tiedekunnan määräaikainen tutkijakoulu.

ESITYS:  Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

12. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Musiikin laitoksen johtaja Matti Vainio esittää,
että FM Mikko Myllykoski nimitettäisiin musiikin lehtorin (vakanssinro 10497)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.

ESITYS:  Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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13. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN KESKUKSEN ASEMAN
KEHITTÄMISTÄ POHTIVAN TYÖRYHMÄN MUISTIO     

Vuosien 2005-2006 tulossopimuksessa on sovittu, että humanistinen tiedekunta
laatii 31.5.2005 mennessä suunnitelman soveltavan kielentutkimuksen keskuksen
aseman kehittämisestä osana humanistista tiedekuntaa. Työryhmän muistio on
liitteenä  nro 7.

ESITYS: Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin ja päätettiin toimittaa muistio yliopiston
rehtorille.

14. ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN OPETUKSEN INSTITUUTIN
JOHTORYHMÄ

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen instituutin keskeisenä toimintaideana on
kehittää äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ja opettajien koulutusta ja saattaa
yhteen ne tahot, jotka toimivat tällä alueella sekä Jyväskylän yliopistossa että
Suomessa laajemminkin. Instituutti on ensisijaisesti alan asiantuntijoiden
kohtaamis- ja verkostoitumisfoorumi.

Johtoryhmän johtajana on toiminut professori Minna-Riitta Luukka. Instituutilla
on johtoryhmä, jonka jäseniä ovat lehtori Matti Itkonen (OKL), professori Leena
Kirstinä, professori Matti Leiwo, tutkimusprofessori Pirjo Linnakylä (KTL)
lehtori Annamari Murtorinne (normaalikoulu), lehtori Paula Sajavaara (OKL) ja
syyskuuhun 2002 asti professori Maarit Valo ja siitä lähtien hänen tilallaan
lehtori Tarja Valkonen, johtoryhmän sihteerinä toimii projektisuunnittelija Helen
Niskanen.
Hallintovirasto on pyytänyt humanistista tiedekuntaa tekemään esityksen
äidinkielen ja kirjallisuuden instituutin johtoryhmän kokoonpanosta.

ESITYS: Esitettäneen yliopiston rehtorille, että hän nimeäisi äidinkielen ja
kirjallisuuden opetuksen instituutin johtoryhmän johtajaksi
professori Minna-Riitta Luukan ja johtoryhmän jäseniksi
seuraavat henkilöt: professori Anneli Kauppinen (OKL),
professori Leena Kirstinä, professori Matti Leiwo,
tutkimusprofessori Pirjo Linnakylä (KTL), lehtori Annamari
Murtorinne (normaalikoulu), lehtori Mari Hankala (OKL) ja
professori Tarja Valkonen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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15. WOLMAR SCHILDT -INSTITUUTIN JOHTORYHMÄ

Instituutin tehtävänä on Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan
tutkijakoulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen. Instituutti tukee tiedekunnan
ainelaitosten tutkijakoulutusta ja avustaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden
edellytysten luomisessa ja hankkeiden hallinnoinnissa. Erityistä huomiota
kiinnitetään monitieteiseen ja kansainväliseen tutkimukseen ja yhteyksien
luomiseen yliopiston ulkopuolisiin tahoihin. Wolmar Schildt -instituutti aloitti
toimintansa 1.10.2002.

Hallintovirasto on pyytänyt humanistista tiedekuntaa tekemään esityksen Wolmar
Schildt - instituutin johtoryhmän kokoonpanosta.

ESITYS: Esitettäneen yliopiston rehtorille, että hän nimeäisi Wolmar
Schildt -instituutin johtajaksi varadekaani Heikki Hangan sekä
johtokunnan jäseniksi professorit Petri Karonen, Sirpa Leppänen,
Minna-Riitta Luukka, Petri Toiviainen ja Maarit Valo.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

16. OPETUSSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2005–2006

Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi italian kielen sekä Studi Italiani -opintojen
opetussuunnitelman. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää
hyväksyttäväksi kirjallisuuden opetussuunnitelman. 

Suunnitelmat ovat oheisena (liite nro 8).

 
ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelmat liitteiden mukaisesti

lukuvuodeksi 2005–2006 ja päätettäneen, että vanhamuotoista
tutkintoa suorittavat voivat tehdä kokonaisuuksia loppuun
lukuvuoden 2004–2005 suunnitelmien mukaan 31.7.2006 saakka,
jos se laitoksen kurssitarjonnan ja resurssien mukaan on
mahdollista (vanhamuotoista tutkintoa voi suorittaa myös uusien
opetussuunnitelmien mukaisesti).  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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17. VÄITÖSTILAISUUS (Utriainen)

FM Jaana Utriainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan A Gestalt Music Analysis. Philosophical
Theory, Method, and Analysis of Iegor Reznikoff’s Compositions. Väittelylupa
myönnettiin 3.5.2005. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 12.8.2005 klo 12
salissa S212 (Vanha juhlasali). Vastaväittäjänä toimii professori Mauri
Kaipainen (Tallinnan yliopisto, Viro) ja kustoksena professori Jukka
Louhivuori.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

18. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Penttinen)

KT, FL Esa Penttinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kielioppi virheiden varjossa.
Kielitiedon merkitys lukion saksan kielen opetuksessa. Määrättäneen
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Annikki
Koskensalo (Turun yliopisto)  ja professori Kaarina Mäkinen (Oulun
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut emeritusprofessori Kari
Sajavaara.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

19. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Eskelinen, Marjanen, Toivanen)

Professori Lars Palm (Högskolan i Halmstad, Ruotsi) ja professori Hannu
Nieminen (Helsingin yliopisto) esittävät, että FM Sari-Maarit Eskelisen
yhteisöviestinnän lisensiaatintutkimus Citizens’ Attitudes and Involvement in the
Public Consumer Information hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut professori Jaakko Lehtonen.

Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Eskeliselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille  (liitteet nro 9 ja 10).
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Professori Jaakko Lehtonen esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

Professori Maija Fredrikson,  FT Pirkko Paananen ja professori Heikki
Ruismäki (Helsingin yliopisto) esittävät, että FM Kaarina Marjasen
musiikkikasvatuksen lisensiaatintutkimus Musiikkileikkikoulunopettaja,
varhaismusiikkikasvatuksen ekspertti. Työelämä haasteena koulutukselle.
Esimerkkitapauksena Jyväskylän ammattikorkeakoulu hyväksyttäisiin.
Tutkimuksen pääohjaajana on  toiminut professori Jukka Louhivuori.

Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Marjaselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11, 12 ja 13).

Professori Maija Fredrikson esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

Dosentti Pirjo Markkola (Tampereen yliopisto) ja dosentti Kustaa H. J.
Vilkuna esittävät, että FM Jenni Toivasen Suomen historian
lisensiaatintutkimus Lesken elämää. Leskeys naisen elämän osana ja
sosiokulttuurisena ilmiönä 1700-luvun lopun sisäsuomalaisella maaseudulla
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen.

Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Toivaselle ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 14 ja 15).

Professori Toivo Nygård esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

20. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Eskelinen, Marjanen, Siljander)

Tutkintoa ovat anoneet

Sari-Maarit Eskelinen
 pääaine:    yhteisöviestintä

              hyvä
                
Kaarina Marjanen
pääaine:   musiikkikasvatus

                                 hyvä
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Eija Kristiina Siljander
pääaine:   musiikkikasvatus

                                                   hyvä

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

21. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Murtorinne)

FL Annamari Murtorinne on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Tuskan hauskaa! Tavoitteena
tiedostava kirjoittaminen. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi
professori Pirjo Linnakylän ja professori Markku Variksen (Oulun yliopisto).
Tarkastajien lausunnot oheisina (liitteet nro 16 ja 17).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 15. kesäkuuta 2005

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


