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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 17.3.2005.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. KIELENOPETUKSEN PROFESSORIN VIRKA
(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."
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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. Todettaneen viran hakijat.

2. Keskusteltaneen asiantuntijoista.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Keskusteltiin.

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:
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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

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. Todettaneen viran hakijat.

2. Keskusteltaneen asiantuntijoista.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Keskusteltiin.
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5. SAKSAN KIELEN PROFESSORIN VIRAT

Kielten laitoksen laitosneuvosto on esittänyt tiedekuntaneuvoston  käsiteltäväksi
muutokset seuraavien professorien virkojen aloihin. Lisäksi laitosneuvosto
esittää,  että virat julistetaan haettaviksi.

Germaanisen filologian professorin virka A 28 (vakanssinro 10831) muutetaan
professorin viraksi, jonka ala on saksan kieli.

Germaanisen filologian professorin virka A 26 (vakanssinro 11212) muutetaan
professorin viraksi, jonka ala on saksan kieli. Viran  palkkaluokaksi esitetään A
28.
Virkojen täyttäminen perustuu humanistisen tiedekunnan virkasuunnitelmaan.
Virkojen palkkaus sisältyy humanistisen tiedekunnan ja kielten laitoksen
henkilöstömenokehykseen.

ESITYS: 1. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että professorin virka,
jonka ala on germaaninen filologia (vakanssinro 10831)
muutetaan professorin viraksi, jonka ala on saksan kieli. 

2. Esitettäneen yliopiston rehtorille, että professorin virka,
jonka ala on germaaninen filologia ja erikoisala
saksankielinen kirjallisuus ja kulttuuri (vakanssinro 11212),
muutetaan professorin viraksi, jonka ala on saksan kieli.
Samalla esitetään, että virka sijoitetaan palkkaluokkaan A 28.

3. Päätettäneen, että virkoihin vaaditaan tieteellinen
pätevyys. Päätettäneen, että virkoihin ei vaadita
käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

4. Päätettäneen, että molemmissa viroissa julkaisujen
lukumäärä rajoitetaan kymmeneen.

5. Esitettäneen liitteiden nro 1 ja 2 mukaiset saksan kielen
professorin virkojen virantäyttöselosteet rehtorin
hyväksyttäväksi.

6. Esitettäneen hallintovirastolle, että virat julistetaan
virantäyttöselosteiden hyväksymisen jälkeen välittömästi
haettaviksi.
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PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

5. Esityksen mukainen.

6. Esityksen mukainen.

6. VIRKOJEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Vireille 1.3.2005.
Humanistinen tiedekunta on virkasuunnitelmaa hyväksyttäessä sopinut yliopiston
rehtorin kanssa, että seuraavat virat ja virkasuhteet täytetään ja julistetaan
haettaviksi. Virat on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan ja niiden palkkaus
sisältyy humanistisen tiedekunnan ja laitosten henkilöstömenokehykseen.

Osastosihteerin virka A 15 (vakanssinro 10956) 1.6.2005 alkaen. Viran täyttöä
varten laadittu virantäyttösuunnitelma on liitteenä nro 3.

Amanuenssin määräaikainen virkasuhde A 19 (vakanssinro 00047) ajaksi
1.8.2005–31.7.2008. Virkasuhteen täyttöä varten laadittu virantäyttösuunnitelma
on liitteenä nro 4.

Amanuenssin määräaikainen virkasuhde A 20 ajaksi 1.8.2005-31.7.2010.
Virkasuhteen täyttöä varten laadittu virantäyttösuunnitelma on liitteenä nro 5.

Kokouksessaan 1.3.2005 tiedekuntaneuvosto jätti asian yksimielisesti pöydälle.

ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteiden 3-5  mukaiset
virantäyttösuunnitelmat.

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

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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7. FT ERKKI VAINIKKALAN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 22.3.2005.
FT Vainikkala on jättänyt 3.3.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin kirjallisuuden, erityisesti kertomuksen teorian ja narratiivisen
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.

Hakijan tieteellisestä  pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä
tarpeettomana.

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.

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

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

ESITYS: 1. Todettaneen, että kirjallisuuden, erityisesti kertomuksen
teorian ja narratiivisen tutkimuksen dosentuuri on opetuksen
ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Lea Rojola (Turun
yliopisto) ja professori Mikko Lehtonen (Tampereen
yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Vainikkalan tieteellisestä
pätevyydestä.
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PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

8. VIRANHOITOJÄRJESTELYT 

 Musiikin laitoksen johtaja Matti Vainio esittää,
että FM Petri Kuljuntausta nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.5.2005–30.4.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti/Teknologisten ja visuaalisten
tekijöiden valottaminen nykymusiikissa.
että FL Susanna Välimäki nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.5.2005–30.4.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti/Teknologisten ja visuaalisten
tekijöiden valottaminen nykymusiikissa.

ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

9. ARTES LIBERALES -TAIDETIEDEKESKUKSEN ITSEARVIOINTI
     

Artes Liberales -taidekeskus on toimittanut hallintoviraston pyynnöstä
itsearviointiraportin. Liite nro 6.

ESITYS: Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin.

10. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN JA VÄITÖSKIRJAN ARVIOINTI

Tiedekuntaneuvoston hyväksymiä (12.2.2002) lisensiaatintutkimuksen ja
väitöskirjan arviointikriteerejä on päivitetty yksinkertaistamalla ja selventämällä
sanamuotoja sekä poistamalla eräitä toistoja (liite nro 7 ). Vielä voimassa olevat
k r i t e e r i t  o v a t  t i e d e k u n n a n  v e r k k o s i v u l l a  o s o i t t e e s s a
http://www.jyu.fi/tdk/hum/vaik_arv.html.



9

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.
  

PÄÄTÖS: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.    

             
11. ENGLANNIN OPETTAJANKOULUTUKSEN MAAHANMUUTTAJAVALINTA

Tiedekunta päätti 23.11.04, että englannin opettajankoulutukseen valitaan kesällä
2005 enintään 5 ns. maahanmuuttajaopiskelijaa.

Kielten laitos esittää ohessa tarkemmat valintakriteerit ja valintamenettelyn (liite
nro 8 ). 

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

12. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Murtorinne, Valtonen)

FL Annamari Murtorinne on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan “Tuskan hauskaa!”
Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti professori Pirjo Linnakylä ja professori Markku
Varis (Oulun yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori
Minna-Riitta Luukka.

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 Ari T. Manninen. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Janne Vilkuna.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.
Esiupseeri Hannu Valtosen väittelylupa-anomus jätettiin
yksimielisesti pöydälle.
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13. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Torvelainen)

Professori Antti Iivonen (Helsingin yliopisto) ja FT Pirjo Kulju (Hämeen
ammattikorkeakoulu) esittävät, että FM Päivi Torvelaisen suomen kielen
lisensiaatintutkimus 2;0-vuotiaiden lasten fonologisen kehityksen variaatio.
Puheen ymmärrettävyyden, sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen sekä
sananmuotojen yksikonsonanttisuuden ja -vokaalisuuden tarkastatelu
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Matti Leiwo.

            
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Torvelaiselle ja  toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10 ). 

Professori Matti Leiwo  esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

14. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Torvelainen)

Tutkintoa on anonut:

Päivi Kristiina Torvelainen
Pääaine: suomen kieli

erinomainen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

15. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Hiltunen, Utriainen)

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.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 23.11.2004 professori Henry
Baconin (Helsingin yliopisto) ja professori Jukka Sihvosen (Turun yliopisto).
Tarkastajien lausunnot oheisina (liitteet nro 11 ja 12).
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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. Tiedekunta
määräsi ennakkotarkastajiksi 14.12.2004 professori Ilkka Taiton (Sibelius-
Akatemia) ja FT Mauri Kaipaisen (Teknillinen korkeakoulu). Tarkastajien
lausunnot oheisina (liitteet nro 13 ja 14 ).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.
FM Jaana Utriaisen väittelyluvan myöntäminen jätettiin
yksimielisesti pöydälle.
         

16. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Nikula, Viergutz)

FL (väit.) Kaisu Nikulan musiikkitieteen väitöskirjan Zur Umsetzung deutscher
Lyrik in finnische Musik: am Beispiel Rainer Maria Rilke und Einojuhani
Rautavaara hyväksyminen.

FL Nikula puolusti julkisesti väitöskirjaansa 12.3.2005. Vastaväittäjänä toimi
professori Harald Haslmayr (Grazin musiikkiyliopisto, Itävalta).
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Nikulalle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 15 ).

Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että lectiossaan
väittelijä esitteli työnsä tutkimusasetelmaa ja -menetelmiä. Vastaväittäjä pyrki
herättämään korkeatasoista tieteellistä diskussiota ja problematisoimaan
käsiteltyä kysymystä hieman laajemminkin historiallisten aspektien suuntaan.  

Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

Maisteri Gudrun Viergutzin musiikkitieteen väitöskirjan Beiträge zur
Geschichte des Musikunterrichts an den Lateinschulen des östlichen
Ostseekreises im 16. und 17. Jahrhundert hyväksyminen.

Maisteri Viergutz puolusti julkisesti väitöskirjaansa 26.2.2005. Vastaväittäjänä
toimi professori Andreas Waczkat (Hannoverin musiikkiyliopisto, Saksa)
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu maisteri Viergutzille  ja toimitetaan
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16).
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Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että
vastaväittäjä esitti hyvinkin kriittisiä kysymyksiä väittelijän
tutkimusmenetelmistä, tämän käyttämistä käsitteistä  ja lähteistä, työn
rajaamisesta jne. Keskustelu oli tieteellisesti korkeatasoista ja keskittyi suuriin
periaatteellisiin kysymyksiin.

Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

 
17. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Nikula, Viergutz)

FL (väit.) Kaisu Nikula ja maisteri (väit.) Gudrun Viergutz ovat anoneet, että
heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 23. maaliskuuta 2005

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski


