
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005
TIEDEKUNTANEUVOSTO
        
Kokous: Tiistaina 18.1.2005  klo 12

Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-17 1-17
Varadekaani Heikki Hanka 1-17 1-17
Professori Matti Rahkonen 1-17 1-17
Professori Tarmo Kunnas 2, 4-17 2, 4-17
Professori Matti Vainio Ilkka Nummela 1-17 1-17
Professori Toivo Nygård   -   -
Professori Matti Leiwo 1-17 1-17
Professori Minna-Riitta Luukka 1-17 1-17
Lehtori Tuula Hirvonen 1-17 1-17
Lehtori Erja Kosonen 1-17 1-17
Lehtori Bertold Fuchs 1-17 1-17
Tutkija Ari Huhta  Amanuenssi Tellervo Helin 1-17 1-14
Lehtori Leena Mikkola 1-17 1-16
Opiskelija Kati Lappeteläinen Sirkku Ukkonen 1, 3 1, 3

                                   Liisa Hujala 2, 4-17 2, 4-14
Opiskelija Satu Päiviö 1-17 1-14
Opiskelija Toni Peltonen 2, 4-14 2, 4-14
Opiskelija Saija Taivalmäki Tero Leponiemi 1-17 1-14
Opiskelija Antti Vesala 1-17 1-14

Esittelijät: Hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–10)
   Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 11–17 )

Pöytäkirjanpitäjät: Amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi,  puh. 1208 (asiat 1-10)
Osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi puh.1200 (asiat 11-17)

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 13.1.2005.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin/varadekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 00071)

Vireille 23.3.2004.
Etnologian professorin virka (A 28) tuli avoimeksi sen haltijan professori
Päivikki Suojasen irtisanouduttua virasta 1.2.2003 alkaen.
Historian ja etnologian laitoksen laitosneuvosto esitti tiedekunnalle, että virka
julistettaisiin haettavaksi.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2004 etnologian professorin
viran virantäyttösuunnitelman, minkä jälkeen hallintovirasto julisti viran
haettavaksi.

Virkaa hakivat 19.5.2004 päättyneen määräajan kuluessa:
PhD Pertti Anttonen
FT Laura Aro
FT Jari Eilola
FT Pekka Hakamies
FT Pirjo Korkiakangas
FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa
FT Jyrki Pöysä
YTT Teppo Sintonen
FT Laura Stark
Dr.Phil. Sabine Wienker-Piepho.

FL Outi Lehtipuro-Sepänmaa on 18.6.2004 päivätyllä kirjeellään peruuttanut
hakemuksensa virkaan.

Tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan 1.6.2004 viran täytön
asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt: professori Seppo Knuuttila (Joensuun
yliopisto), professori Vilmos Voigt (Budapestin Eötvös Loránd -yliopisto) ja
professori Anna-Maria Åström (Åbo Akademi).

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille
esittelylistan 14/23.11.2004 liitteenä nro 1.

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.

Kokouksessaan 23.11.2004 tiedekuntaneuvosto päätti, että viran
opetusnäytetilaisuus pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä
tiistaina 18.1.2005 alkaen klo 12.15 Lyhdyssä.
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Kokouksessaan 14.12.2004 tiedekuntaneuvosto päätti kutsua opetusnäytettä
antamaan hakijat Anttonen, Aro, Hakamies, Korkiakangas, Pöysä ja Stark.

Dekaani on 11.1.2005 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakijoiden
opetusnäytteiden aiheet seuraavasti:

PhD Pertti Anttonen Suullisesti välittyvät mentaliteetit ja niiden
etnologinen tutkimus

FT Laura Aro Dialogi ja Toinen kertomuksen rakentumisessa
FT Pekka Hakamies Sananparsien ymmärtämisen ongelmia
FT Pirjo Korkiakangas Kollektiivinen muisti ja kerronta
FT Jyrki Pöysä Suomalaisen folkloristiikan oppihistoriaa:

1950–2000-lukujen käänteitä ja katkoksia
FT Laura Stark Arkaaiset itseyden ja persoonan käsitteet 1800-

luvun agraari-suomessa: noituuskertomukset
lähdemateriaalina.

ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Anttonen, Aro,
Hakamies, Korkiakangas, Pöysä ja Stark opetusnäytteet.

PÄÄTÖS: 1. Kuultiin hakijoiden opinnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti:

PhD Pertti Anttonen hyväksytty
FT Laura Aro hyväksytty
FT Pekka Hakamies erinomainen
FT Pirjo Korkiakangas erinomainen
FT Jyrki Pöysä hyvä
FT Laura Stark hyvä

2. Todettiin, että hakija Starkin opetusnäyte oli samalla
täytettävänä olevan professorin viran kannalta näyttö riittävästä
suomen kielen taidosta sekä se, että ulkomaalaisena häneltä ei
ole tarpeen edellyttää ruotsin kielen taitoa.

4. ASSISTENTIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (Kielten laitos)

Vireille 21.9.2004.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 21.9.2004 kielten assistentin
(vakanssinro 10213) virkasuhteen täyttöä varten laaditun virantäyttösuunnitelman
ja päätti esittää hallintovirastolle, että virkasuhde julistetaan haettavaksi ajalle
1.1.2005–31.12.2007.
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Hallintovirasto julisti virkasuhteen haettavaksi.
18.11.2004 päättyneen määräajan kuluessa virkasuhdetta hakivat

FM Saara Jäntti
FM Samu Kytölä
FM Hanna Kärkkäinen
FM Leila Kääntä
FM Marjo Monteduro
FM Tiina Mälkki
FM Marianne Toriseva
FM Heidi Vaarala
FM Piia Varis.
FM Anne Suontauksen hakemus saapui myöhässä.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93)
6 §:n mukaan assistentilta vaaditaan soveltuva 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. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) mukaan ulkomaalainen sekä
Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää virkaan sen
estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Kielten laitoksen johtaja  Tuula Hirvosen esitys sekä hakijoiden ansioiden
vertailu on liitteenä nro 1.

ESITYS: 1. Todettaneen, että kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset
kelpoisuusvaatimukset.

2. Nimitettäneen FM Saara Jäntti kielten assistentin
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.2005–31.12.2007.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.
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5. FT MARJUT ANTTOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 21.9.2004.
FT Marjut Anttonen on jättänyt 31.8.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin etnologian 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 21.9.2004 etnologian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Kaija Heikkisen (Joensuun yliopisto) ja professori Jukka Pennasen
(Oulun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Marjut Anttosen tieteellisestä
pätevyydestä. Molemmat asiantuntijat katsovat FT Anttosen päteväksi etnologian
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat FT
Anttosen tieteellisesti päteväksi etnologian dosentuuriin kokouksessaan
23.11.2004.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 25.11.2004. FT Anttosen aihe oli
Etnisyystutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä.  Opetusnäytteen
arvostelulautakunta esittää, että FT Anttosen opetusnäyte hyväksyttäisiin
arvolauseella erinomainen (liite nro 2).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu (ei esittelyä).

2. Todettaneen, että FT Anttosella on asetuksen (115/98) 8 §:n
edellyttämä hyvä opetustaito.
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3. Todettaneen, että FT Anttosella on opetus- ja
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää kaikki
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot.

4. Nimitettäneen FT Marjut Anttonen etnologian dosentiksi
1.2.2005 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen arvolauseella
erinomainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

6. FT JARI EILOLAN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 21.9.2004.
FT Jari Eilola on jättänyt 13.9.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti mentaliteettihistorian 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.
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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. 
FT Eilola on 11.1.2004 päivätyllä kirjeellään anonut vapautusta opetusnäytteen
pitämisestä Suomen historian yliassistentin viran täyttöä varten 29.11.2004
pitämänsä opetusnäytteen perusteella (arvolause erinomainen). 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 21.9.2004 Suomen historian, erityisesti
mentaliteettihistorian dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena
ja valitsi asiantuntijoiksi emeritusprofessori Antero Heikkisen (Joensuun
yliopisto) ja professori Bo Lönnqvistin antamaan lausuntonsa FT Jari Eilolan
tieteellisestä pätevyydestä.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 3). Asiantuntijat
katsovat FT Eilolan päteväksi Suomen historian, erityisesti mentaliteettihistorian
dosentiksi.

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

2. Vapautettaneen FT Eilola opetusnäytteen pitämisestä.

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

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

5. Nimitettäneen FT Jari Eilola Suomen historian, erityisesti
mentaliteettihistorian dosentiksi 1.2.2005 alkaen.

PÄÄTÖS: 1.  Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Nummela, Leiwo, Luukka ja Valo
katsoivat FT Eilolan tieteellisesti päteväksi.

2.  Esityksen mukainen.

3.  Esityksen mukainen.

4.  Esityksen mukainen.

5.  Esityksen mukainen.
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7. FT MARJA KOKON HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 21.10.2004.
FT Marja Kokko on jättänyt 23.8.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti nais- ja yhteisöhistorian tutkimuksen
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.

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.  
FT Kokko on 11.1.2004 päivätyllä kirjeellään anonut vapautusta opetusnäytteen
pitämisestä Suomen historian yliassistentin viran täyttöä varten 3.11.2003
pitämänsä opetusnäytteen perusteella (arvolause hyvä).

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 12.10.2004 Suomen historian, erityisesti
nais- ja yhteisöhistorian tutkimuksen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Tapio Hämysen
(Joensuun yliopisto) ja professori Irma Sulkusen (Tampereen yliopisto) antamaan
lausuntonsa FT Marja Kokon tieteellisestä pätevyydestä.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 4). Asiantuntijat
katsovat FT Kokon päteväksi Suomen historian, erityisesti nais- ja
yhteisöhistorian tutkimuksen dosentuuriin.
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ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 

2. Vapautettaneen FT Kokko opetusnäytteen pitämisestä.

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

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

5. Nimitettäneen FT Marja Kokko  Suomen historian,
erityisesti nais- ja yhteisöhistorian tutkimuksen dosentiksi
1.2.2005 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Nummela, Leiwo, Luukka ja Valo
katsoivat FT Kokon tieteellisesti päteväksi.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

5. Esityksen mukainen.

8. 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.

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.

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.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 5). Asiantuntijat
katsovat FT Leinosen päteväksi ruotsin kielen fonetiikan dosentuuriin.
Opetusnäytteen järjestämiseen liittyvät yksityiskohdat esitellään kokouksessa.

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

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Nimettäneen opetusnäytteen arvostelulautakunta.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Nummela, Leiwo, Luukka ja Valo katsoivat
FT Leinosen tieteellisesti päteväksi.

2. Hyväksyttiin opetusnäytteen aihe Uttalsbeteckningar för
finsktalande.
Päätettiin, että opetusnäytteen ajan ja paikan hyväksyy dekaani.

3. Opetusnäytteen arvostelulautakuntaan valittiin professori,
Matti Rahkonen,  pj., professori Ahti Jäntti, lehtori Martti Heino,
lehtori Ritva Korhonen ja opiskelija Anu Taipale. 

9. 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.



11

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 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.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 6). Asiantuntijat
katsovat FT Väkevän päteväksi musiikin, erityisesti  musiikkikasvatuksen
filosofian ja teorian dosentuuriin.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi torstaina 3.2.2005 klo
15.45 luentosalissa M103. FT Väkevä esittää aiheeksi Kolme näkökulmaa
musiikkikasvatuksen filosofiaan ja teoriaan.

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

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Maija Fredrikson, pj., lehtori Pekka Toivanen, yliassistentti
Pirkko Paananen, opiskelija Marjo Riihimäki ja amanuenssi Eila
Kautto, sihteeri.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Nummela, Leiwo, Luukka ja Valo katsoivat
FT Väkevän tieteellisesti päteväksi.

   2. Esityksen mukainen.

   3. Esityksen mukainen.
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10.                VIRANHOITOJÄRJESTELYT 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää,
että Marko Lambergille myönnettäisiin virkavapaus yliassistentin (vakanssinro
13645) virasta ajaksi 1.1.2005-30.6.2006. Virkavapauden perusteena on Suomen
Akatemian tutkijatohtorina toimiminen vastaavana aikana.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, 
että FL Anna-Maria Kela nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
Langnet-tutkijakoulu.
että FM Niina Lilja nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
Langnet-tutkijakoulu.
että FM Riikka Nissi nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
Langnet-tutkijakoulu.
että KM Mari Voipio nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
Langnet-tutkijakoulu.

 Musiikin laitoksen varajohtaja Jaakko Erkkilä esittää,
että FM Janne Seppänen nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin
myöntämä määräraha jatko-opintoihin.
       
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Minna-Riitta Luukka esittää,
että FL Joanna Anckar nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
Langnet-tutkijakoulu. 
että Jarkko Hänniselle myönnettäisiin virkavapaus toimistosihteerin
(vakanssinro 11324) virasta ajaksi 1.1.–31.12.2005. Virkavapauden perusteena on
atk-suunnittelijan määräaikaisen virkasuhteen hoito vastaavana aikana.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää,
että FT Erkki Vainikkala nimitettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen professorin
(vakanssinro 13388) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. Liitteenä nro 7 professori
Pauline von Bonsdorffin ja professori Katariina Eskolan lausunnot.

ESITYS: Myönnettäneen ja nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS:      Esitysten mukainen.
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11. VIITTOMAKIELEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN HAKU 2005 

Kielten laitos esittää, että kevään normaalihakuun lisätään hakukohteeksi
viittomakielen aineenopettajakoulutus. Koulutus tähtää viittomakielen
aineenopettajan pätevyyteen. Valmistuttuaan opiskelija voi toimia viittomakielen
aineenopettajana peruskoulussa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja
ammattikorkeakoulussa sekä muissa aikuisoppilaitoksissa. Opinnot antavat
valmiutta myös oppimateriaaliasiantuntijan sekä opetuksen ja oppimisen
tutkimuksen tehtäviin.

Viittomakieli voi olla hakijalle äidinkieli tai vieras kieli. Hakijalta edellytetään
yliopisto-opiskeluun riittävää suomen, ruotsin sekä yhden vieraan kielen
hallintaa. Pohjakoulutusvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai muulla tavalla
hankittu korkeakoulukelpoisuus.

Valinta maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin on kaksivaiheinen: esivalinta
hakemuspapereiden perusteella ja valintakoe. Valintakoe muodostuu
kirjallisuuteen pohjaavasta kokeesta ja haastattelusta. Opiskelijoita valitaan
enintään 10.

ESITYS: Hyväksyttäneen.
  

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

12. PRO GRADU -TUTKIELMIEN HYVÄKSYMISKÄYTÄNTÖ

Tiedekunnan palvelukeskusta suunnittelevassa opintoasiaintyöryhmässä on tullut
esille ajatus pro gradujen hyväksymiskäytännön muuttamisesta siten, että
arvioinnin lisäksi myös lopullinen hyväksymispäätös tapahtuisi laitoksilla
kolmihenkisen lautakunnan toimesta.

Ehdotusta esitellään lähemmin muistiossa (liite nro 8). Muutos edellyttää
nykyisen hallintojohtosäännön muuttamista.

ESITYS: Keskusteltaneen. 

PÄÄTÖS: Keskusteltiin.
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13.          VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kalmbach)

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.
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori
Martin Riegel (Strasbourgin yliopisto, Ranska) ja professori Juhani Härmä
(Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Outi
Merisalo.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

14. VÄITÖSTILAISUUS (Pyhtilä, Viergutz)

FM Marko Pyhtilä on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kansainväliset situationistit:
spektaakkelin  kritiikki. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 11.3.2005 klo 12
Paulaharjun salissa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Kauko Pietilä (Tampereen
yliopisto) sekä kustoksena erikoistutkija, FT Erkki Vainikkala.
Maisteri Gudrun Viergutz on anonut väittelylupaa puolustaakseen
musiikkitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Beiträge zur Geschichte
des Musikunterrichts an den Lateinschulen des östlichen Ostseekreises im 16.
und 17. Jahrhundert. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 26.2.2005 klo 12 salissa
M 103. Vastaväittäjänä toimii professori Andreas Waczkat (Hampurin
musiikkiyliopisto, Saksa) sekä kustoksena professori Matti Vainio.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS:     Hyväksyttiin.

15. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Bilund, Svahn-Kumpulainen,
Siljander)

Professori Inkeri Sava (Taideteollinen korkeakoulu) ja FT Tarja Pääjoki 
esittävät, että  KM Marja-Leena Bilundin  ja  KM Sirpa Svahn-Kumpulaisen
taidekasvatuksen lisensiaatintutkimus Luokkahuoneesta taidemuseoon. Opettajan
matka hyväksyttäisiin. 
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Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Marjatta Saarnivaara.
Tarkastajien lausunto on lähetetty KM Bilundille ja KM Svahn-Kumpulaiselle
sekä toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9).
Professori Pauline von Bonsdorff esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin
arvolauseella hyväksytty.

Professori Johanna Lasonen ja FT Pekka Toivanen esittävät, että  FM Eija
Siljanderin  musiikkikasvatuksen lisensiaatintutkimus Kehitysyhteistyöprojekti
kulttuurisena oppimisprosessina – Suomen ISME:n kuoronjohtajakoulutus
Etelä-Afrikassa 2001 – 2002 hyväksyttäisiin. 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Jukka Louhivuori. Tarkastajien
lausunto on lähetetty FM Siljanderille  ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). 

Professori Maija Fredrikson esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

16. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Bilund, Svahn-Kumpulainen)

Tutkintoa ovat anoneet:

Marja-Leena Bilund
pääaine: taidekasvatus

hyväksytty

Sirpa Svahn-Kumpulainen
pääaine: taidekasvatus

hyväksytty

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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17. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Nikula)

FL Kaisu Nikula on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Zur Umsetzung deutscher Lyrik in
finnische Musik: am Beispiel Rainer Maria Rilke und Einojuhani Rautavaara.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 21.9.2004 professori Anne
Sivuoja-Gunaratnamin (Turun yliopisto) ja professori Harald Haslmayrin
(Grazin musiikkiyliopisto, Itävalta). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet
nro 11 ja 12).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 18. tammikuuta 2005

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


