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1. Todetaan päätösvaltaisuus 

 

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

 

3. Ilmoitusasiat 

 

Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat asia 3/liite A 

Todettiin ilmoitusasiat. 

 

OPINTOASIAT 

(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,  

niina.j.simanainen@jyu.fi 

 

 

Väitöskirjan arvostelu 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väi-

töskirjat. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kuukauden 

kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut 

kirjalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa nämä esittävät oman ehdotuksensa väi-

töskirjalle annettavasta arvosanasta tai arvolauseesta. 

 

Tiedekuntaneuvoston tulee myös saada väitöskirjan hyväksymistä ja arviointia varten 

tieto esitarkastajien, kustoksen ja oppiaineen pääedustajan näkemyksestä arvosanaksi tai 

arvolauseeksi. Tiedekunta voi myös nimetä erityisen arviointilautakunnan, joka tekee tie-

dekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista kuultuaan edellä mainittuja henki-

löitä. Kustos laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väi-

töstilaisuudessa, joka myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa. Yhteiskuntatie-

teellisessä tiedekunnassa väitöskirjojen arviointia varten nimetään arviointilautakunta, 

joka ehdottaa väitöskirjalle arvosanaa. 

 

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on 

samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009, 29 §). Ennen väitöskirjan arvostelua 

tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta (Yliopisto-

laki 558/2009, 44 §). 

 

mailto:niina.j.simanainen@jyu.fi
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Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallin-

toelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53 §) mukaan oi-

kaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle. 

 

4. YTM Kari Kulovaaran väitöskirjan arvostelu 

 

YTM Kari Kulovaaran väitöskirja ”Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ja strategi-

set valinnat – identiteetit, ideologiat ja diskurssit” kuuluu valtio-opin alaan. Vastaväittäjä 

on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 

30.8.2012. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä profes-

sori Juho Saari (Itä-Suomen yliopisto), kustos professori Marja Keränen ja yliopistonlehtori 

Pertti Lappalainen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 4/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Kari Kulovaaran väitöskirja arvosanalla 

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A 

 

5. YTM Tommi Kotosen väitöskirjan arvostelu 

 

YTM Tommi Kotosen väitöskirja ”To Write a Republic: American Political Poetry from 

Whitman to 9/11” kuuluu valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perus-

tellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 31.8.2012. Väitöskirjan arvostelua 

varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Girma Negash (University of 

South Carolina Aiken, USA), kustos yliopistonlehtori Kia Lindroos, professori Marja Ke-

ränen ja professori Anita Kangas ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen 

hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 5/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Tommi Kotosen väitöskirja arvosanalla  

kiittäen hyväksytty.  

 

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A 

 

6. YTM Pirjo Knifin väitöskirjan arvostelu 
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YTM Pirjo Knifin väitöskirja ”Keski-ikäiset ikääntyvien omaisensa auttajina? Tutkimus 

sukupolvien välisestä informaalista hoivasta” kuuluu sosiaaligerontologian / yhteiskunta-

politiikan alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausunton-

sa. Väitöstilaisuus pidettiin 31.8.2012. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilau-

takunta, vastaväittäjä dosentti Silve Tedre (Itä-Suomen yliopisto), kustos professori Jyrki 

Jyrkämä, professori Mikko Mäntysaari ja professori Teppo Kröger ehdottavat väitöskirjan 

hyväksymistä arvosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 6/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Pirjo Knifin väitöskirja arvosanalla  

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A 

 

7. PsM Annamaija Oksasen väitöskirjan arvostelu 

 

PsM Annamaija Oksasen väitöskirja ”Auditiivisen ja kielellisen harjoittelun vaikutus kol-

mannella luokalla olevien heikkojen lukijoiden lukutaitoon” kuuluu psykologian alaan. 

Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus 

pidettiin 1.9.2012. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä 

professori Leena Holopainen (Itä-Suomen yliopisto), kustos professori Heikki Lyytinen, 

professori Jari-Erik Nurmi ja tutkijatohtori, PsT Minna Torppa ehdottavat väitöskirjan hy-

väksymistä arvosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 7/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Annamaija Oksasen väitöskirja arvosanalla 

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A 

 

 

8. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2013, valittavien opiskelijoi-

den määrä ja valintaperusteet 

 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiske-

lijoiden valintaperusteista. Koulutusneuvosto on päättänyt 21.3.2012 Jyväskylän yliopis-

ton yleisistä valintaperusteista lukuvuodelle 2012-2013. Yhteiskuntatieteellisen tiedekun-

nan vuoden 2013 valintaperusteita on käsitelty psykologian laitoksen ja yhteiskuntatietei-

den ja filosofian laitoksen tarkoitusta varten koolle kutsutuissa ryhmissä sekä yksiköissä 

laajemminkin. Sosiaalityön valtakunnallisen yhteisvalinnan valintaperusteet on valmistel-
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tu yhteisvalinnan koordinaattorin toimesta ja käsitelty yhteisvalinnan oppiaineryhmässä. 

Lisäksi niihin on pyydetty kommentteja sosiaalityön oppiaineesta.  

 

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman osalta valintamenettely on valmisteltu siitä lähtö-

kohdasta, että maisteriohjelmasta rakennetaan myös englanninkielinen maisteriohjelma, 

minkä toteutuminen on kuitenkin riippuvaista tiedekunnan ja rehtorin tulosneuvottelui-

den tuloksesta. Mikäli rehtori ei kohdenna strategista rahoitusta englanninkielisen maiste-

riohjelman rakentamiseen, toteutetaan opiskelijavalinta 2013 vain suomenkielisenä ja 

opiskelijoita valitaan enintään 25, joista vähintään 12 opiskelijaa valitaan suorittamaan 

YTM-tutkintoa. 

 

Liitteet: - yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen 2013 valintaperus-

teet (asia 8/liite A) 

- sosiaalityön valintaperusteet valtakunnallisessa yhteisvalinnassa (asia 8/liite B) 

 

Ehdotus: Päätetään tiedekunnan opiskelijavalintojen 2013 valittavien opiskelijoiden 

määrästä ja valintaperusteista liitteiden A ja B mukaisesti. Todetaan, että kulttuuri-

politiikan maisteriohjelmaan toteutetaan vain suomenkielinen haku, mikäli englan-

ninkielisen maisteriohjelman rahoitukseen ei saada strategista rahoitusta.  

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 8/liitteet A ja B 

 

9. Psykoterapiakoulutuksen koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien hyväksyminen 

 

Jyväskylän yliopiston rehtori päätti 9.6.2011 valtuuttaa yhteiskuntatieteellisen tiedekun-

nan järjestämään täydennyskoulutuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 

asetuksen (1120/2010) mukaista psykoterapeutin koulutusta. Tiedekuntaneuvosto päätti 

16.6.2011 psykoterapian täydennyskoulutuksen järjestämisen menettelytavoista. Tiede-

kuntaneuvoston päättämät menettelytavat löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutu

s/tiedekuntaneuvoston_paatos 

 

Psykoterapeuttikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, joissa määritellään minkä psyko-

terapiamenetelmän opetusta siinä annetaan. Koulutusohjelmilla voi olla useita opiskeli-

joiden sisäänottoja koulutustarpeen ja –kysynnän mukaisesti ajoitettuina. Koulutusohjel-

mat suoritetaan pääsääntöisesti työn ohessa neljän lukuvuoden (kahdeksan lukukauden) 

aikana. Asetuksen mukaan psykoterapeuttikoulutuksen laajuus on vähintään 60 opinto-

pistettä. 

 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy koulutusohjelmat ja niiden opetussuunnitelmat. Tiede-

kunnan psykoterapiakoulutuksen johtoryhmä on päättänyt kokouksessaan 18.9.2012 esit-

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus/tiedekuntaneuvoston_paatos
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus/tiedekuntaneuvoston_paatos
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tää seuraavia koulutusohjelmia ja niiden opetussuunnitelmia hyväksyttäviksi tiedekunta-

neuvostolle: 

 Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden psykoterapeuttikoulutus, 61 op 

 Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus, 70 op 

 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus, 75 op 

 Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus, 84 op 

 Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus, 78 op 

 Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus, 66 op 

 

Koulutusohjelmien voimassaoloaika on 1.1.2013 – 31.12.2017. Todetaan, että koulutusoh-

jelmien opetussuunnitelmia on mahdollista tarkistaa kahden vuoden välein tarvittaessa. 

 

 

Liitteet: - psykoterapiakoulutuksen koulutusohjelmat (asia 9/liitteet A, B, C, D, E, F) 

 

Ehdotus: Hyväksytään psykoterapiakoulutuksen koulutusohjelmat opetussuunni-

telmineen liitteiden A, B, C, D, E, ja F mukaisesti. Todetaan, että koulutusohjelmien 

voimassaoloaika on 1.1.2013 – 31.12.2017 ja koulutusohjelmien opetussuunnitelmia 

voidaan tarvittaessa tarkistaa kahden vuoden välein. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 9/ liitteet A, B, C, D, E ja F 

 

10. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun toimintaperiaatteet, mm. 

/ hakumenettely 

/ jatko-opintovaatimukset 

 

Jyväskylän yliopiston hallitus päätti 23.3.2011 yliopiston tutkijakoulun rakenteesta ja ylei-

sistä toimintaperiaatteista. Yliopiston tutkijakoulu perustettiin 1.8.2011 lukien. Yliopiston 

tutkijakoulu koostuu tiedekuntien hallinnoimista tohtorikouluista, jotka muodostuvat tie-

dekunnissa toimivista tohtoriohjelmista. Tiedekunnan tohtorikoulun muodostavat tohto-

riohjelmat voivat olla tiedekunnan sisäisiä, tiedekuntien välisiä, monitieteisiä ohjelmia tai 

kansallisia ja/tai kansainvälisiä verkosto-ohjelmia.  

 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun muodostavat tiedekunnan omat psyko-

logian laitoksen tohtoriohjelma sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtorioh-

jelma. Tiedekunnan omien tohtoriohjelmien lisäksi tiedekunta on mukana Psykoterapian 

monitieteisessä tutkijakoulussa sekä kansallisissa verkosto-ohjelmissa tiedekunnan koulu-

tusaloilla (mm. Perhetutkimuksen tohtoriohjelma, Psykologian valtakunnallinen tohto-

riohjelma Psykonet, Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tutkijakoulu SOSNET, Sosiaalitietei-

den valtakunnallinen tutkijakoulu SOVAKO, jne.).  
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Tiedekunnan tohtorikoulua johtaa varadekaani, joka samalla kuuluu yliopiston tutkija-

koulun johtoryhmään. Tiedekunnan omilla tohtoriohjelmilla eli psykologian laitoksen toh-

toriohjelmalla ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelmalla on dekaanin 

nimeämät johtoryhmät, jotka yhdessä muodostavat tiedekunnan tohtorikoulun johtoryh-

män. Tohtorikoulutettava voi Jyväskylän yliopiston hallituksen päätöksen mukaisesti 

kuulua vain yhteen tohtoriohjelmaan. Hallituksen asettaman siirtymäajan puitteissa 

31.12.2012 mennessä tiedekunnan kaikki tohtorikoulutettavat on sijoitettu tohtoriohjel-

miin. 

 

Jyväskylän yliopiston hallituksen 23.3.2011 hyväksymän Jyväskylän yliopiston tutkijakou-

lun rakenteen ja yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti tiedekunnat/laitokset järjestävät 

yleisen opinto-oikeuden haun yhden tai kaksi kertaa vuodessa. Haku on järjestettävä 

myös kansainvälisesti (vähintään yliopiston ja yksikön www-sivuilla). Hakuajasta ja ha-

kumenettelystä on pysyvä tieto yliopiston www-sivuilla. Haku on sähköinen. Tiedekun-

nan on erityistapauksissa oikeus hyväksyä tohtoriopiskelijoita myös yleisen haun ulko-

puolella. Tiedekunta hyväksyy opiskelijan (laitoksen suosituksesta). Samalla opiskelija 

sijoitetaan johonkin tohtoriohjelmaan. Opiskelija voidaan hyväksyä korkeintaan puolta 

vuotta ennen maisterintutkinnon valmistumista, jolloin hyväksyntä on ehdollinen ja se 

varmistuu tutkinnon valmistuttua. Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun toimintaperiaat-

teet löytyvät kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta: 

https://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/yleiset 

 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmä kokoontui 4.9.2012 keskus-

telemaan jatko-opiskelijoiden rekrytoinnista, hakuajoista ja hyväksynnästä, tiedekunnan 

jatko-opintovaatimuksista ja väitöskirjan muodosta, henkilökohtaisesta jatko-

opintosuunnitelmasta sekä seurantaryhmistä. Johtoryhmä päätti kokouksessaan ehdottaa, 

että tiedekunnan tohtorikoulu noudattaa seuraavia toimintaperiaatteita: 

 Vuoden 2013 alusta alkaen on vuodessa kaksi hakuaikaa, jotka päättyvät huh-

tikuun ja syykuun loppuun mennessä.  

 Hakulomaketta muokataan niin, että se mahdollistaa ehdollisen hyväksymisen.  

 Päätökset tuodaan tiedoksi tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmälle hakujen 

jälkeen.  

 Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma on jätettävä dekaanin hyväksyttä-

väksi viimeistään puolen vuoden päästä opintojen aloittamisesta.  

 Seurantaryhmä jatko-opiskelijalle on laitoksen tohtoriohjelman johtoryhmä.  

 

Väitöskirjan laajuudesta ja sen rakenteesta sekä muiden opintojen laajuudesta päättää tie-

dekunta. Opintojen laajuus on vähintään 30 op ja enintään 60 op. (Jyväskylän yliopiston 

tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet, hyväksytty Jyväskylän yliopiston hal-

lituksen kokouksessa 23.3.2011) Väitöskirja on joko monografia tai artikkeliväitöskirja. 

Artikkeliväitöskirja sisältää yhteenvedon ja tieteellisiä artikkeleita, joista osa voi olla jul-

kaisemattomia. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmä on koko-

uksessaan 4.9.2012 tehnyt esityksen tiedekuntaneuvostolle uusista jatkotutkintovaatimuk-

sista. Esityksen mukaisesti jatkotutkintoon liittyvät opinnot ovat laajuudeltaan 40 op (ks. 

https://www.jyu.fi/opiskelu/tohtorikoulutus/yleiset
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liite A). Uudet jatkotutkintovaatimukset koskevat kaikkia eli niin halutessaan myös ne 

jatko-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa aiempien tutkintovaatimusten aikana, 

voivat tehdä tutkintonsa uusien jatkotutkintovaatimusten mukaisesti. Jatko-opiskelijan, 

joka siirtyy suorittamaan tutkintoaan uusien jatko-opintovaatimusten mukaan, ei tarvitse 

tehdä uutta jatko-opintosuunnitelmaa, vaan hän voi ohjaajansa kanssa sopien noudattaa 

hänelle jo hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelmaa soveltaen siihen uusia jatko-

opintovaatimuksia. 

 

 

Liite: - Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintovaatimukset (asia 10/liite A) 

 

Ehdotus:  

1. Päätetään, että tiedekunnan tohtorikoulussa 

a. järjestetään yleisen opinto-oikeuden haku kaksi kertaa vuodessa 

vuodesta 2013 alkaen niin, että haut päättyvät huhtikuun ja syykuun 

loppuun mennessä. Tiedekunnalla on lisäksi erityistapauksissa oike-

us hyväksyä tohtoriopiskelijoita myös yleisen haun ulkopuolella. 

Otetaan käyttöön ehdollinen hyväksyminen yliopiston tutkijakoulun 

periaatteiden mukaan niille hakijoille, joiden maisterin tutkinto ei ole 

vielä valmis. 

b. jatko-opiskeluhakemukset tuodaan tiedoksi tiedekunnan tohtorikou-

lun johtoryhmälle hakujen jälkeen. 

c. jatko-opiskelijan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma on jätet-

tävä dekaanin hyväksyttäväksi viimeistään puolen vuoden päästä 

opintojen aloittamisesta.  

d. seurantaryhmä jatko-opiskelijalle on laitoksen tohtoriohjelman johto-

ryhmä. 

 

2. Hyväksytään uudet jatkotutkintovaatimukset liitteen A mukaan. 

 

3. Todetaan, että ennen uusien jatkotutkintovaatimusten voimaantuloa aloit-

taneet jatko-opiskelijat voivat halutessaan siirtyä suorittamaan tutkinnon 

uusien jatkotutkintovaatimusten mukaisesti. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan kohdissa 1 ja 3. Uudet jatkotutkintovaatimukset hyväk-

syttiin liitteen A mukaisesti pienin tarkennuksin (Ehdotus 2). 

 

Pöytäkirjan liite: asia 10/liite A 

 

 


