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Kokous: Tiistaina 24.5.2005  klo 14

Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-20 1-20
Varadekaani Heikki Hanka 1-20 1-20
Professori Matti Rahkonen 1-20 1-20
Professori Tarmo Kunnas 1-20 1-20
Professori Matti Vainio 1-14 1-14
Professori Toivo Nygård 1-20 1-20
Professori Matti Leiwo 1-20 1-20
Professori Minna-Riitta Luukka 1-20 1-20
Lehtori Tuula Hirvonen 1-20 1-20
Lehtori Erja Kosonen 1-20 1-20
Lehtori Bertold Fuchs 1-20 1-20
Tutkija Ari Huhta 1-20 1-20
Lehtori Leena Mikkola 1-14, 17-20 1-14, 17-20
Opiskelija Kati Lappeteläinen Heidi Pitkänen 1-20 1-18
Opiskelija Sirkku Ukkonen - -
Opiskelija Toni Peltonen - -
Opiskelija Saija Taivalmäki Liisa Hujala 1-20 1-18
Opiskelija Antti Vesala 1-20 1-18

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

Pöytäkirjanpitäjät: osastosihteeri Pirjo Saaretjoki, saaretjo@campus.jyu.fi,  puh. 1202 (asiat16-20)
osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi puh.1200 (asiat 16-20)

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 19.5.2005.

PÄÄTÖS: Todettiin.

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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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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Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin
kohdistuvat huomautuksensa 11.5.2005 mennessä.
Määräaikaan mennessä hakija Defays jätti huomautuksensa
asiantuntijaehdokkaista. Huomautus on oheisena liite nro 1.

Hakija Defays on kirjeessään kiinnittänyt huomiota asiantuntijoiden ranskan
kielen taitoon.

Kokouksessaan 12.4.2005 tiedekuntaneuvosto valitsi viran täytön
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).

ESITYS: Todettaneen, että hakija Defaysin huomautus ei anna aihetta
muuttaa asiantuntijavalintaa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

4. 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.
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.

Virka on tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, joka puhuu englantia
äidinkielenään tai jonka sivistyskieli on englanti. 
Englannin kielen opetuksen ja tutkimuksen ydinalueita ovat nykykieli,
kielenkäyttö ja diskurssi, kielen oppiminen ja opettaminen sekä kielen suhde
yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Virantäyttösuunnitelman mukaan lehtorin tehtävänä
on antaa opetusta sekä englannin opettajankoulutuksessa oleville että muille
englannin kielen asiantuntijoiksi kouluttautuville opiskelijoille. Tehtävään
kuuluu opetusta kolmella keskeisellä alueella: 1) viestintätaidot, erityisesti
suullisen viestinnän ja ääntämisen opetus, 2) kielen rakenteet, merkitys ja käyttö
ja 3) tekstin ja diskurssin tutkimus, erityisesti tekstitaidot ja teksti- ja
dokumentaatiotyö tai puhutun ja kirjoitetun diskurssin tutkimus. Lehtorin
odotetaan myös osallistuvan tekstit ja diskurssit -moduulin opetuksen
suunnitteluun ja kehittämiseen sekä opetusyhteistyöhön kielten laitoksessa. 
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Virkaa täytettäessä katsotaan eduksi opettajankoulutus, opetuskokemus ja
tutkimus tekstin ja diskurssin tutkimuksen alalta.

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

 
Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 27.4.2005 ja arvostelulautakunta hyväksyi
hakijoiden opetusnäytteet seuraavin arvosanoin: Abbes hyväksytty, Foster hyvä,
Kaunisto erinomainen ja Peterson erinomainen. Opetusnäytetilaisuuden
pöytäkirja on oheisena liite nro 2.

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 4 §:n mukaan vaaditaan lisäksi lehtorilta, jonka virka on tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava kieli äidinkielenään tai
sivistyskielenään taikka että hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai
sivistyskieltään.
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.
Asetuksen 309/93 4 §:n 3. momentin mukaan kielen lehtorilta vaaditaan, että hän
hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin.
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Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että virkaan nimitettäisiin PhD
Elizabeth Peterson.

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijoiden
ansioista on liitteenä nro 3.

ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet.

2. Todettaneen, että hakijat Kaunisto ja Peterson ovat
kelpoisia virkaan. Todettaneen, että hakijat Abbes ja Foster
eivät ole kelpoisia virkaan.

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että englannin kielen
lehtorin virkaan, joka on tarkoitettu syntyperältään
ulkomaalaiselle nimitettäisiin PhD Elizabeth Peterson
1.8.2005 alkaen. 

PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin hakijoiden opetusnäytteet seuraavasti:
MA Wijnhold Jeroen Abbes hyväksytty
MA Michael Foster hyvä
FT Mark Kaunisto erinomainen
PhD Elizabeth Peterson erinomainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

5. 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.

Määräaikainen virkasuhde on kohdennettu opetusministeriön rahoittamaan
englannin kielen opettajankoulutuksen laajennushankkeeseen. Virka on
tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, joka puhuu englantia äidinkielenään
tai jonka sivistyskieli on englanti. 
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Englannin kielen opetuksen ja tutkimuksen ydinalueita ovat nykykieli,
kielenkäyttö ja diskurssi, kielen oppiminen ja opettaminen sekä kielen suhde
yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Virantäyttösuunnitelman mukaan lehtorin tehtävänä
on antaa opetusta sekä englannin opettajankoulutuksessa oleville että muille
englannin kielen asiantuntijoiksi kouluttautuville opiskelijoille. Tehtävään kuuluu
opetusta kolmella keskeisellä alueella: 1) viestintätaidot, erityisesti suullisen
viestinnän ja ääntämisen opetus, 2) kielen rakenteet, merkitys ja käyttö ja 3)
kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimus. Lehtori osallistuu kielenoppiminen ja
-opetus  -moduul in  suunni t te luun sekä  menei l lään  o levan
pätevöittämiskoulutuksen opetukseen. Virkaa täytettäessä katsotaan eduksi
opettajankoulutus, opetuskokemus ja tutkimus kielen oppimisen ja opetuksen
alalta.

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

Richard Van Camp on 19.4.2005 päivätyllä kirjeellään peruuttanut
hakemuksensa.

Kokouksessaan 3.5.2005 tiedekuntaneuvosto vapautti hakija Adamsonin
opetusnäytteen pitämisestä hänen aikaisemmin pitämiensä opetusnäytteiden
perusteella.

Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 27.4.2005 ja arvostelulautakunta hyväksyi
hakijoiden opetusnäytteet seuraavin arvosanoin: Abbes hyväksytty (englannin
kielen lehtorin virkaa (vakanssinro 10658) varten annettu opetusnäyte liite nro 2),
Foster hyväksytty. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on oheisena liite nro 4.

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.
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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 4 §:n mukaan vaaditaan lisäksi lehtorilta, jonka virka on tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava kieli äidinkielenään tai
sivistyskielenään taikka että hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai
sivistyskieltään.
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.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitettäisiin Mlitt. Donald Adamson.

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esittelymuistio sekä yhteenveto hakijoiden
ansioista on liitteenä nro 5.

ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet.

2. Todettaneen, että hakija Adamson on kelpoinen
virkasuhteeseen. Todettaneen, että hakijat Abbes ja Foster
eivät ole kelpoisia virkasuhteeseen.

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että englannin kielen
lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen (tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle) ajalle 1.8.2005-31.12.2006
nimitettäisiin Mlitt. Donald Adamson.

PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin hakijoiden opetusnäytteet seuraavasti:
MA Wijnhold Jeroen Abbes hyväksytty
MA Michael Foster hyväksytty.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.
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6. 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.

Määräaikainen virkasuhde on kohdennettu englannin kielen opettajankoulutuksen
laajennushankkeeseen. 
Englannin kielen opetuksen ja tutkimuksen ydinalueita ovat nykykieli,
kielenkäyttö ja diskurssi, kielen oppiminen ja opettaminen sekä kielen suhde
yhteiskuntaan ja kulttuuriin.  Oppiaineessa on määrätietoisesti kehitetty opetusta,
jotta pystyttäisiin paremmin vastaamaan  englannin opettajien
koulutustarpeeseen. Kielen oppiminen ja opettaminen on oppiaineen  keskeinen
vahvuusalue. Sen kehittäminen vaatii erityisosaamista ja perehtyneisyyttä sekä
alan tutkimukseen että opetuksen kehittämiseen. Opettajankoulutukseen
valittujen määrän lisääntyminen tuo myös uusia haasteita koulutuksen
kehittämiseen ja opetuksen sisältöjen  suunnitteluun. Tehtävä edellyttää kielen
oppimisen ja opetuksen tutkimuksen tuntemusta sekä  kykyä kehittää
tutkimukseen perustuvaa opetusta. Virkasuhdetta täytettäessä katsotaan eduksi
tutkimus ja kokemus kielen oppimisen ja opettamisen alueella sekä
opettajankoulutus.

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.

Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 27.4.2005 ja arvostelulautakunta hyväksyi
hakijoiden opetusnäytteet seuraavin arvosanoin: Foster hyväksytty. Hakamäki
hyväksytty, Mäntylä hyvä. Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on oheisena liite nro
4. Hakija Abbes on pitänyt opetusnäytteen englannin kielen lehtoraatin
(vakanssinro 10658) virantäytön yhteydessä (liite nro 2). Arvostelulautakunta
hyväksyi hänen opetusnäytteensä arvolauseella hyväksytty.

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;



9

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 4 §:n mukaan vaaditaan lisäksi lehtorilta, jonka virka on tarkoitettu
syntyperältään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava kieli äidinkielenään tai
sivistyskielenään taikka että hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai
sivistyskieltään.
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.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää, että lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen nimitettäisiin FT Katja Mäntylä.

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

ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakijoiden opetusnäytteet.

2. Todettaneen, että hakija Mäntylä on kelpoinen
virkasuhteeseen tutkinnon ja opetusnäytteen osalta.
Todettaneen, että hakija Hakamäki on kelpoinen
virkasuhteeseen tutkinnon osalta. Todettaneen, että hakijat
Abbes ja Foster eivät ole kelpoisia virkasuhteeseen.

3. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että englannin kielen
lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2005-
31.12.2006  nimitettäisiin FT Katja Mäntylä.
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PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin hakijoiden opetusnäytteet seuraavasti:
MA Wijnhold Jeroen Abbes hyväksytty
MA Michael Foster hyväksytty
FT Leena Hakamäki hyväksytty
FT Katja Mäntylä hyvä.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

7. FT JOEL KUORTIN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 2.11.2004.
FT Joel Kuortti on jättänyt 18.10.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin nykykulttuurin 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 2.11.2004 nykykulttuurin dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Mikko Lehtosen (Tampereen yliopisto) ja professori Sirpa Leppäsen
antamaan lausuntonsa FT Joel Kuortin tieteellisestä pätevyydestä.

Molemmat asiantuntijat katsovat FT Kuortin päteväksi nykykulttuurin
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat
kokouksessaan 3.5.2005 FT Kuortin tieteellisesti päteväksi nykykulttuurin
dosentuuriin. 

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 16.5.2005. FT Kuortin aihe oli
Rajankäyntiä; nykyaikaiset väestönliikkeet ja jälkikoloniaali teoria.
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Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää, että FT Kuortin opetusnäyte
hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 7)

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu.

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

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

4. Nimitettäneen FT Joel Kuortti nykykulttuurin dosentiksi
1.6.2005 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen arvolauseella
hyvä.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

8. 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.

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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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.

Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Sjöberg-Pietarisen päteväksi museologian
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat
kokouksessaan 12.4.2005 FT Sjöberg-Pietarisen tieteellisesti päteväksi
museologian dosentuuriin. 

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 12.5.2005. FT Sjöberg-Pietarisen
aihe oli Representaation käsite museomaailmassa. Opetusnäytteen
arvostelulautakunta esittää, että FT Sjöberg-Pietarisen opetusnäyte
hyväksyttäisiin arvolauseella erinomainen (liite nro 8).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu.

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

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

4. Nimitettäneen FT Solveig Sjöberg-Pietarinen museologian
dosentiksi 1.6.2005 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen arvolauseella
erinomainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

9. FT OLLI MATIKAISEN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 24.5.2005.
FT Olli Matikainen on jättänyt 10.5.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti sosiaalihistorian 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.

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
sosiaalihistorian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi dosentti Kimmo Katajala
(Joensuun yliopisto) ja professori Petri Karonen antamaan
lausuntonsa FT Matikaisen tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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10. OSASTOSIHTEERIN VIRKA 1.6.2005 alkaen
(vakanssinro 10956)

Vireille 1.3.2005.
Humanistinen tiedekunta on virkasuunnitelmaa hyväksyttäessä sopinut yliopiston
rehtorin kanssa, että osastosihteerin virka (A15) täytetään ja julistetaan
haettaviksi. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan ja sen palkkaus
sisältyy humanistisen tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen
henkilöstömenokehykseen.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 22.3.2005 viran täyttöä varten
laaditun virantäyttösuunnitelman.

Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. Viran
tehtävät sijoittuvat tiedekunnan palvelukeskuksessa pääosin taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitokseen sekä tiedekunnan yhteisiin hungarologia-hankkeen ja
EU-projektin tehtäviin. 

Tehtävät. Osastosihteerin tehtävät keskittyvät opintoneuvontaan ja opintoasioiden
hallintoon. Tehtäviin kuuluvat lisäksi suunnittelu-, tiedotus- ja järjestelytehtävät
sekä opintosuoritusten kirjaaminen ja valintakokeiden järjestelyt. Tiedekunnan
palvelukeskukseen sijoittuva tehtävä edellyttää yhteistyötä ja osallistumista
laitoksen kahden englanninkielisen maisteriohjelman käytännön järjestelyihin
sekä jatkuvaa yhteydenpitoa osallistuvien tahojen kanssa. Osastosihteeri toimii
tiedekunnan palvelukeskuksessa yhteistyössä oman laitoksen amanuenssien ja
osastosihteereiden sekä muiden laitosten amanuenssien ja tiedekunnan kanslian
kanssa.
Osastosihteerin tehtäviin kuuluvat tiedekunnassa toimivan
hungarologia-hankkeen sihteerin tehtävät sekä talousasioiden hoito. Virkaan
kuuluvat tällä hetkellä myös EU-rahoitteisen Kuvitek-projektin taloussihteerin
tehtävät.
Osastosihteerin viran menestyksellistä hoitamista edesauttavat soveltuva
kaupallinen tutkinto, kokemus yliopiston opinto- ja taloushallinnon tehtävistä,
hyvät tietotekniset valmiudet, aloitteellisuus sekä hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot. Osastosihteeriltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista
ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito edesauttaa
tehtävien hoitamisessa. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.
Hallintovirasto julisti tämän jälkeen viran haettavaksi.

29.4.2005 päättyneeseen hakuaikaan mennessä virkaa hakivat:

yo, merkonomi Betty Ahrenberg
tradenomi Helena Anttonen
merkantti Tuula Fareed
tradenomi Heikki Hankila
FM Pia Hentunen
tradenomi Jari Ikäheimo
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yo, merkonomi Tarja Jokinen
yo-merkonomi Anita Kanervirta 
HSO-sihteeri Mari Kantola
yo-merkonomi Sanna Kaura-aho 
FM Kirsi Kesänen
tradenomi Katri Komsi
merkonomi Eija Koponen
FM Samu Kytölä
tradenomi Kirsi Laiho
tradenomi Johanna Laitinen
FM Johanna Lappalainen
merkonomi Marketta Lehtonen
tradenomi Janne Lehtonummi
FM Mikko Lemmetti
merkonomi Heli Lindroos 
tradenomi Katja Maasto
yo Sanna-Mari Mertaniemi 
tradenomi Katariina Mäkelä
merkonomi Piritta Mäkinen
yo Ari Oinonen
merkonomi Kirsi Otollinen
yo-merkonomi Minna Piippo
yo-merkonomi Jaana Pirinen
tradenomi Elina Pohjaranta
yo-merkonomi, kulttuurituottaja (amk) Eija Pouttu
tradenomi Maria Putkonen
yo-merkonomi Anja Rajala
datanomi Päivi Raskinen
yo, merkonomi Marjatta Rautiainen
YTK Susanna Rautio
merkantti Sirpa Reinikainen
yo-merkonomi, sihteerin ammattitutkinto Sari Rimppi
tradenomi Seija Saharinen
merkonomi Anneli Salmela

  yo, restonomi Raisa Sarén
tradenomi Raili Sarja
merkonomi Ilkka Sedergrén
yo-merkonomi, HuK Salme Sihvonen
yo-merkonomi Nina Siltala
KM Minna Silvennoinen
yo Jiri Sironen
HTM Outi Soininen
tradenomi Liisa Suuronen
tradenomi Mailis Tanskanen
yo Anu Taulio
Luk Tarja Toivola
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merkonomi Hilkka Urpilainen
tradenomi Mikko Vasarainen
merkonomi Taru Venäläinen
YTM Sirpa Viholainen
tradenomi Susanna Viljanen
yo-merkonomi Tanja Yliruokanen

Laitoksen johtaja Hanna Pirisen esitys sekä yhteenveto hakijoiden ansioista on
liitteenä nro 9.

ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat.

2. Nimitettäneen merkantti Tuula Fareed osastosihteerin
virkaan 1.6.2005 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

11. KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 13608)

Vireille 23.5.2005.
Rehtori on 5.12.2003 tekemällään päätöksellä perustanut 1.1.2005 alkaen
kulttuurienvälisen viestinnän yliassistentin viran (A 22). Virka on yliopiston
yhteinen ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan. Viestintätieteiden laitos esittää,
että virka julistettaisiin haettavaksi 1.1.2006 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on liitteenä nro 10.

Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja viestintätieteiden
laitoksen henkilöstömenokehykseen.

ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 10 mukainen
kulttuurienvälisen viestinnän yliassistentin viran
virantäyttösuunnitelma.

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että kulttuurienvälisen
viestinnän yliassistentin virka julistetaan haettavaksi. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

12. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (kirjallisuuden, erityisesti yleisen kirjallisuuden,
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professorin virka, opetusalana kotimainen ja yleinen kirjallisuus)

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää,
että FT Mikko Keskinen nimitettäisiin kirjallisuuden professorin (vakanssinro
00086) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2005–31.7.2006.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. Tiedekuntaneuvosto on
nimittänyt FT Keskisen samaan virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2004–31.7.2005.

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken  esittelymuistio on liitteenä nro 11.

ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

13. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Hanna Pirinen esittää,
että FM Juri Joensuu nimitettäisiin tutkijaopiskelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 16.9.2005-15.9.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
rehtorin myöntämä määräraha tutkijaopiskeluun.
että FM Päivi Kaijula nimitettäisiin suunnittelijan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on
muuntokoulutushankkeen loppuun saattaminen.
että FT Urpo Kovala nimitettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen yliassistentin
(vakanssinro 13658) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
että Teija Luukkanen-Hirvikoski nimitettäisiin koordinaattorin (20 h/vko)
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2005. Määräaikaisuuden
perusteena on NACS-maisteriohjelman hallinto- ja opetustehtävät.
että FL Risto Niemi-Pynttäri nimitettäisiin kirjallisuuden (yleinen linja)
assistentin (vakanssinro 10184) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.8.–31.12.2005. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
että FT Tarja Pääjoki nimitettäisiin taidekasvatuksen assistentin (vakanssinro
10217) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.-31.12.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
että FT Erkki Vainikkala nimitettäisiin nykykulttuurin professorin (vakanssinro
13388) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. Tiedekuntaneuvosto on
nimittänyt FT Vainikkalan samaan virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2005.
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Viestintätieteiden laitoksen johtaja, Heikki Luostarinen esittää,
että FM Sari Eskelinen nimitettäisiin yhteisöviestinnän lehtorin (vakanssinro
10697) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Hurme.
että FM Salme Korkala nimitettäisiin puheviestinnän assistentin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2005–31.7.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
avoinna olevan yliassistentin viran hoito assistentuurina.
että FM Marko Siitonen nimitettäisiin puheviestinnän assistentin (vakanssinro
10233) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2005–3.5.2006.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Ylinen.

ESITYS:  Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

14. EHDOKKAAN NIMEÄMINEN YLIOPISTON TASA-ARVOTOIMIKUNTAAN

Yliopiston hallitus on nimennyt tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti lehtori
Bertold Fuchsin yliopiston tasa-arvotoimikunnan jäseneksi toimikaudeksi
1.1.2005–31.12.2006.

Lehtori Fuchs on valittu kielten laitoksen johtajaksi 1.8.2005 alkavaksi
kolmivuotiskaudeksi. Hän on  pyytänyt eroa tasa-arvotoimikunnan jäsenyydestä
1.8.2005 alkaen.

ESITYS: Esitettäneen hallintovirastolle, että humanistisen tiedekunnan
edustajaksi tasa-arvotoimikuntaan 31.12.2006 päättyväksi
toimikaudeksi nimettäisiin lehtori Jean-Michel Kalmbach.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

15. LUKUVUODEN 2005-2006 TYÖSUUNNITELMAT

Laitokset ovat esittäneet liitteen nro 12 mukaiset lukuvuoden 2005-2006
työsuunnitelmat hyväksyttäväksi.

 ESITYS: Hyväksyttäneen työsuunnitelmat kokouksessa tehtävien
tarkennettujen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin tarkennuksin.
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16. OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU 1.8.2005 ALKAEN

Jyväskylän yliopiston hallitus päätti 13.4. uudesta opintojaksojen ja
kokonaisuuksien arvosteluasteikosta (1 - 5). Kaikki jaksot ja kokonaisuudet
arvostellaan 1.8.2005 alkaen uudella asteikolla. Hallituksen päätös ei sisällä
periaatetta siitä, miten kokonaisuuksien arvolause määräytyy suhteessa jaksoihin.

ESITYS: Päätettäneen, että opintokokonaisuuksien arvolause
määräytyy opintopisteillä painotettuna jaksojen arvolauseiden
keskiarvona, käyttäen pyöristyssääntöä. Asteikolla
hyväksytty - hylätty arvioidut jaksot eivät vaikuta
keskiarvoon.

Päätettäneen lisäksi, että ns. kynnyskursseja ei suositella
käytettäväksi muuten kuin erityisen hyvin perustelluista
syistä. 

   
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

17. OPETUSSUUNNITELMAT LUKUVUOSILLE 2005-2007

Kielten laitos esittää hyväksyttäväksi vieraiden kielten sekä suomen kielen ja
siihen liittyvien aineiden opetussuunnitelmat (liitteet nro 13-14). Italian kielen ja
studi italiani -opintojen suunnitelma esitetään myöhemmin.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus esittää hyväksyttäväksi soveltavan
kielitieteen sekä kielenopettamisen ja -oppimisen teknologian opetussuunnitelmat
(liitteen nro 14 lopussa).

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää hyväksyttäväksi hungarologian,
museologian, Nordic Arts & Culture -maisteriohjelman sekä kirjoittamisen perus-
ja aineopintojen (avoimessa yliopistossa)  suunnitelmat (liite nro 15).
Kirjallisuuden opetussuunnitelma esitetään myöhemmin. 

Viestintätieteiden laitos esittää hyväksyttäväksi journalistiikan, puheviestinnän,
yhteisöviestinnän, Intercultural Communication -maisteriohjelman sekä
Intercultural Studies -sivuainekokonaisuuden opetussuunnitelmat (liite nro 16).

Englanninkielisten maisteriohjelmien kieli- ja viestintäopinnoista on yhteenveto
oheisena (liite nro 17).
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ESITYS: Hyväksyttäneen liitteiden nro 13-14 mukaiset
opetussuunnitelmat (kielet ja SOLKI) voimaan lukuvuosille
2005-2007 ja liitteiden nro 15 ja 16 mukaiset (TAIKU ja
viestintätieteet) voimaan lukuvuodelle 2005-2006. 

Hyväksyttäneen englanninkielisten maisteriohjelmien kieli-
ja viestintäopintosuunnitelma liitteen nro 17 mukaisesti.

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

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

18. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kaivapalu, Matikainen, Ruuskanen, Salavuo)

Maisteri Annekatrin Kaivapalu on anonut väittelylupaa puolustaakseen
suomen kielen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Äidinkielen vaikutuksesta
suomen nominien monikkomuotojen omaksumiseen virolaisilla ja venäläisillä
lukiolaisilla. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti
professori Helena Sulkala (Oulun yliopisto)  ja professori Helle Metslang
(Helsingin yliopisto).  Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Maisa
Martin.

FL Satu Matikainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Great Britain, British Jews and
International Protection of Romanian Jews, 1900 - 1914. A study on Jewish
diplomacy and minority rights. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi
suostumuksensa mukaisesti dosentti Markku 
Ruotsila (Tampereen yliopisto) ja dosentti Eero Kuparinen (Turun yliopisto).
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Seppo Zetterberg.

FL Esa Ruuskanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan “Yöväentalot, punaisen ruton levittäjät.”
Lapuanliikkeen  työväentalojen vastainen retoriikka ja viholliskuvat Pohjois-
Savossa 1930 - 32. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa
mukaisesti professori Vesa Vares (Tampereen yliopisto) ja dosentti Lasse
Kangas. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Toivo Nygård.
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FL Miikka Salavuo on anonut väittelylupaa puolustaakseen
musiikkikasvatuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Verkkoavusteinen
opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelukulttuurissa. Määrättäneen
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Heli Ruokamo
(Lapin yliopisto) ja dosentti Lauri Väkevä. Tutkimuksen pääohjaajina ovat
toimineet professori Jukka Louhivuori ja professori Päivi Häkkinen.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

19. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Bartis)

Professori István Dobos (Debrecenin yliopisto, Unkari) ja FT Raija Oikari
esittävät, että maisteri Imre Bartisin hungarologian lisensiaatintutkimus Isten
háta mögött. Elszigetelt helyi közösségek és az egyén válságának ábrázolása
három 1970-es évekbeli romániai magyar prózamüben hyväksyttäisiin.
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma.

Tarkastajien lausunnot on lähetetty maisteri Bartisille ja toimitetaan oheisina
tiedekuntaneuvoston jäsenille  (liitteet nro 18 ja 19).

Professori Tuomo Lahdelma esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

20. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Ahvenainen, Bartis, Rautio)

Tutkintoa ovat anoneet

Tarmo Ahvenainen
 pääaine:    soveltava kielitiede

                 hyvä

Imre Bartis
pääaine:    hungarologia

      hyvä
Tuija Rautio
pääaine:    soveltava kielitiede

                                                   hyvä

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.



22

Jyväskylässä  25. toukokuuta 2005

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


