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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3. Ilmoitus‐ ja keskusteluasiat
Keskusteluasiana käsitellään opetusministeriön koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon
suorittamista pohtineen työryhmän muistiota ʺEi paikoillanne, vaan valmiit, HEP!ʺ, joka
on luettavissa seuraavassa osoitteessa
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/opintojen_nopeuttaminen.html
Dekaanin ja laitosjohtajien päätöksiä / henkilöstöasiat Liite A/Asia 3
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite B/Asia 3
Todettiin tiedoksi.
4. Valtio‐opin professori, sijaisuus
Professori Kari Palonen on nimitetty Suomen Akatemian akatemiaprofessoriksi ajalle
1.1.2008 – 31.12.2012 ja hänelle on myönnetty virkavapaus/työstä vapautus valtio‐opin
professorin tehtävästä vastaavalle ajalle. YTT Marja Keränen on hoitanut työtehtäviä
1.1.2010 ‐ 30.7.2010.
Dekaani on nimennyt asiaa valmistelemaan työryhmän: laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuu‐
ri, professori Pekka Korhonen ja hallintopäällikkö Raili Törmäkangas sekä puheenjohtaja‐
na dekaani Timo Ahonen.
Valtio‐opissa oli haettavana vakinainen professori 3.12.2008 mennessä. Haun perusteella
valittiin Mika Ojakangas professorin työsuhteeseen. Haun arvioinnissa toiseksi sijoittui
YTT Marja Keränen. Työsuhteen täytön asiantuntijoiksi suostumuksensa mukaisesti otet‐
tiin professori Lisa Disch (University of Michigan), professori Hubertus Buchstein (Institut

3
für Politikwissenschaft, Universität Greifswald) ja directeur de recherche, VTT Niilo
Kauppi (Centre National de la Recherche Scientifique, Strasbourg).
Valmisteluryhmä esittää, että Marja Keränen otettaisiin työtehtävään aiemman haun pe‐
rusteella.

Liitteet:

Valmisteluryhmän muistio 19.4.2010. (Liite A/Asia 4)

Ehdotus: Todetaan, että kansainvälisen haun tuloksena on kartoitettu valtio‐opin
professorin tehtävään ilmoittautuneet hakijat.
Ehdotus: Todetaan, että YTT Marja Keräsellä on vaadittava tohtorin tutkinto, korkea
tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky
antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyt‐
töjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä ja käytännöllistä
perehtymistä tehtäväalaan.
Ehdotus: Esitetään rehtorille, että YTT, dosentti Marja Keränen erinomainen taito
suomen kielessä ja hyvä taito ruotsin kielessä on riittävä professorin tehtävis‐
sä.
Ehdotus: Esitetään rehtorille, että YTT, dosentti Marja Keränen otetaan professorin
palvelussuhteeseen 1.8.2010 – 31.12.2012.
Päätös: Ehdotusten mukaisesti.

5. Dosentti, filosofia
Heikki Ikäheimo on hakenut dosentuuria 20.6.2008.
Yliopiston johtosäännön 19 § 1 momentin 9‐kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on myöntää dosentin arvo.
Dosentin pätevyyttä ovat asiantuntijoina arvioineet professori Sara Heinämaa ja
professori Vesa Oittinen.
Liitteet:

Muistio 19.4.2010. (Liite A/Asia 5)

Ehdotus: Todetaan, että dosentuuri on tiedekunnan filosofian opetuksen ja tutki‐
muksen kannalta tarkoituksenmukaista.
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Ehdotus: Todetaan, että YTT Heikki Ikäheimolla on perusteelliset tiedot filosofian
alalta, julkaisuilla osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä ope‐
tustaito.
Ehdotus: Todetaan, että YTT Heikki Ikäheimolla on erinomainen taito suomen kie‐
lessä ja hyvä taito ruotsin kielessä.
Ehdotus: Esitetään, että YTT Heikki Ikäheimolle myönnetään dosentin arvo, alana
filosofia.
Päätös: Ehdotusten mukaisesti.

6. Dosentti, sosiaalityö ja sosiaalipalvelujen arviointitutkimus
VTT Juha Koivisto on hakenut dosentuuria 30.6.2009
Yliopiston johtosäännön 19 § 1 momentin 9‐kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on myöntää dosentin arvo.
Dosentin pätevyyttä ovat asiantuntijoina arvioineet professori Pertti Ahonen ja pro‐
fessori Turo‐Kimmo Lehtonen.
Liitteet:

Muistio 19.4.2010. (Liite A/Asia 6)

Ehdotus: Todetaan, että dosentuuri on tiedekunnan sosiaalityön opetuksen ja tut‐
kimuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
Ehdotus: Todetaan, että VTT Juha Koivistolla on perusteelliset tiedot alana sosiaali‐
työn ja sosiaalipalvelujen arviointitutkimuksen alalta, julkaisuilla osoitettu ky‐
ky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Ehdotus: Todetaan, että VTT Juha Koivistolla on erinomainen taito suomen kieles‐
sä ja hyvä taito ruotsin kielessä.
Ehdotus: Esitetään, että VTT Juha Koivistolle myönnetään dosentin arvo, alana so‐
siaalityö ja sosiaalipalvelujen arviointitutkimus.
Päätös: Ehdotusten mukaisesti.

7. Dosentti, kasvatuspsykologia
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KT Marja‐Kristiina Lerkkanen on hakenut dosentuuria 8.12.2009. Psykologian laitos
on puoltanut hakemusta.
Ehdotus: Todetaan, että dosentuuri on tiedekunnan psykologian opetuksen ja tut‐
kimuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. (014) 260 2804, mai‐
ja.t.poyhonen@jyu.fi)
Väitöskirjan arvostelu
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väi‐
töskirjat. Tiedekunnan pysyväismääräysten (11§) mukaan vastaväittäjän tai vastaväittäjien
annettua lausuntonsa, tiedekunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta ar‐
volauseesta kutakin väitöskirjaa varten nimetyn arvolauselautakunnan esityksestä.
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§).
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.

8. YTM Anne Luomalan väitöskirjan arvostelu
YTM Anne Luomalan väitöskirja ”Politiikan mahdollisuudesta valtuuston talous‐
arviokokouksessa” kuuluu valtio‐opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta
perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 9.4.2010. Väitöskirjaa
varten nimetty arvolauselautakunta, vastaväittäjä professori Pertti Ahonen (Tam‐
pereen yliopisto), kustos professori Marja Keränen, pääaineen edustaja professori
Pekka Korhonen ja professori Martti Siisiäinen ehdottavat väitöskirjan hyväksymis‐
tä arvosanalla magna cum laude approbatur.
Liite: ‐ vastaväittäjän ja arvolauselautakunnan lausunnot (asia 8/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Anne Luomalan väitöskirja arvosanalla
magna cum laude approbatur.
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Väittelyluvan myöntäminen, vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan ni‐
meäminen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen
Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan esitarkastajien lausunnossa voidaan esit‐
tää väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä. Esitarkastajien
annettua lausuntonsa, tiedekunta päättää väittelyluvan myöntämisestä oppiaineen pää‐
edustajan ehdotuksesta. Yliopistolain (44§) mukaan tekijälle on varattava tilaisuus vasti‐
neen antamiseen esitarkastajien lausunnoista.
Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan väitöskirjan tarkastustilaisuutta varten
tiedekuntaneuvosto nimeää kustoksen sekä vastaväittäjän, väitöstilaisuuden ajankohdan
sekä väitöskirjan arvolauselautakunnan.
Tieto vastaväittäjäksi ehdotetusta henkilöstä toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja
väitöskirjan tekijälle samanaikaisesti. Mikäli väitöskirjan tekijä on tyytymätön ehdotuk‐
seen, hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asia käsitellään (tie‐
dekunnan pysyväismääräykset 10§). Yliopiston käytännön mukaan kustoksen tulee olla
Jyväskylän yliopiston palveluksessa oleva professori tai emeritusprofessori.

9. Väittelyluvan myöntäminen VTM Noora Järnefeltille ja vastaväittäjän, kustoksen ja
arvolauselautakunnan nimeäminen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankoh‐
dasta päättäminen
Tiedekuntaneuvoston 25.2.2010 määräämät esitarkastajat dosentti Olli E. Kangas
(KELA) ja VTT Eila Tuominen (Eläketurvakeskus) ehdottavat lausunnoissaan väit‐
telyluvan myöntämistä VTM Noora Järnefeltille. Hänen väitöskirjatyönsä ”Educa‐
tion and longer working lives: A longitudinal study on education differences in late
exit from working life among older employees in Finland” kuuluu yhteiskuntapoli‐
tiikan alaan. Yhteiskuntapolitiikan pääedustaja ehdottaa väittelyluvan myöntämis‐
tä.
Professori Marja Järvelä ehdottaa, että vastaväittäjäksi määrätään dosentti Olli E.
Kangas (KELA) ja kustokseksi professori Marja Järvelä. Edelleen professori Marja
Järvelä ehdottaa, että edellisten lisäksi arvolauselautakuntaan nimetään professori
Jyrki Jyrkämä ja professori Jouko Nätti (Tampereen yliopisto).
Väitöstilaisuuden ajankohdaksi professori Marja Järvelä ehdottaa 4.6.2010 klo 12
(Seminarium).
Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäyte‐
töistä vastaavalla henkilöllä. VTM Noora Järnefeltillä ei ole huomauttamista esitar‐
kastajien lausuntoihin.
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Liitteet: ‐ esitarkastajien lausunnot (asia 9/liite A)
Ehdotus:
1. Myönnetään VTM Noora Järnefeltille väittelylupa.
2. Määrätään vastaväittäjäksi dosentti Olli E. Kangas ja kustokseksi professori
Marja Järvelä. Arvolauselautakuntaan nimetään lisäksi professori Jyrki Jyrkämä
ja professori Jouko Nätti.
3. Päätetään väitöstilaisuuden ajankohdaksi 4.6.2010 klo 12.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

10. Väittelyluvan myöntäminen YTM Eija Kaskiharjulle
Tiedekuntaneuvoston 22.1.2009 ja 22.10.2009 määräämät esitarkastajat professori
Hannu Ruonavaara (Turun yliopisto) ja professori (emer.) Simo Koskinen ehdotta‐
vat lausunnoissaan väittelyluvan myöntämistä YTM Eija Kaskiharjulle. Hänen väi‐
töskirjatyönsä ”Vanhusten asuntoprobleema ja sen ratkaisut. Vanhenemisen paikat hete‐
rotopioina valtiopäiväpuheissa 1950‐2005” kuuluu sosiologian (sosiaaligerontologia)
alaan. Sosiaaligerontologian pääedustaja professori Jyrki Jykämä ehdottaa väittely‐
luvan myöntämistä.
Arvolauselautakunnan kokoonpanosta ja väitöstilaisuuden ajankohdasta päätetään
myöhemmin.
Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäyte‐
töistä vastaavalla henkilöllä. YTM Eija Kaskiharjulla ei ole huomauttamista esitar‐
kastajien lausuntoihin.
Liitteet: ‐ esitarkastajien lausunnot (asia 10/liite A)
Ehdotus:
Myönnetään YTM Eija Kaskiharjulle väittelylupa.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

11. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan nimeäminen PsL Eija‐Liisa Rau‐
tiaisen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen
PsL Eija‐Liisa Rautiaiselle myönnettiin väittelylupa tiedekuntaneuvoston kokouk‐
sessa 25.3.2010. Hänen väitöskirjatyönsä ”Co‐construction and collaboration in
couple therapy for depression” kuuluu psykologian alaan. Psykologian pääedusta‐
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ja professori Heikki Lyytinen ehdottaa, että vastaväittäjäksi määrätään professori
Peter Rober (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) ja kustokseksi professori Jaak‐
ko Seikkula. Edelleen hän ehdottaa, että edellisten lisäksi arvolauselautakuntaan
nimetään psykologian varapääedustaja professori Taru Feldt ja asiantuntijaksi pro‐
fessori Per Jensen (Diakonhjemmets Hogskole, Norja).
Väitöstilaisuuden ajankohdaksi professori Heikki Lyytinen ehdottaa 1.10.2010 klo
12.15 (Seminarium 210).
Väitöskirjatyö on nähtävissä psykologian laitoksen opinnäytetöistä vastaavalla
henkilöllä.
Ehdotus:
1. Määrätään vastaväittäjäksi professori Peter Rober ja kustokseksi professori
Jaakko Seikkula. Arvolauselautakuntaan nimetään lisäksi psykologian
varapääedustaja professori Taru Feldt ja asiantuntijaksi professori Per Jensen.
2. Päätetään väitöstilaisuuden ajankohdaksi 1.10.2010 klo 12.15.
Päätös: Ehdotusten mukaisesti.

Esitarkastajien määrääminen väitöskirjatyölle
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitös‐
kirjojen esitarkastajat. Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan tiedekuntaneuvos‐
to määrää väitöskirjatyölle kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla mieluiten dosentteja tai
professuuriin nimettyjä sekä mieluiten oman yliopiston ulkopuolelta. Väitöskirjatyön oh‐
jaajia kuultuaan ehdotuksen esitarkastajiksi tekee oppiaineen pääedustaja.
Tieto esitarkastajiksi ehdotetuista toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väitöskirja‐
työn tekijälle samanaikaisesti. Mikäli väitöskirjatyön tekijä on tyytymätön ehdotukseen,
hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asia käsitellään (tiedekun‐
nan pysyväismääräykset 10§).

12. Esitarkastajien määrääminen YTL Arja Hemminkin väitöskirjatyölle
Sosiologian varapääedustaja professori Ilkka Alanen ehdottaa YTL Arja Hemmin‐
kin väitöskirjatyön ”Kertomuksia avioerosta ja parisuhteen päättymisestä” esitar‐
kastajiksi dosentti Ritva Nätkiniä (Tampereen yliopisto) ja professori Vilma Hän‐
nistä (Itä‐Suomen yliopisto). Väitöskirjatyö kuuluu sosiologian alaan.
Väitöskirjatyön käsikirjoitus on nähtävänä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitok‐
sen opinnäytteistä vastaavalla henkilöllä.
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Ehdotus: Määrätään esitarkastajiksi dosentti Ritva Nätkin ja professori Vilma Hän‐
ninen.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisen‐
siaatintutkimukset. Tiedekunnan pysyväismääräysten (9§) mukaan tarkastajien on annet‐
tava yhdessä tai erikseen perusteltu arvostelulausunto. Tarkastajat voivat esittää käsityk‐
sensä lisensiaatintutkimuksesta annettavasta arvolauseesta. Tarkastajia kuultuaan oppiai‐
neen pääedustaja tekee ehdotuksen tutkimuksen arvolauseesta.
Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009, 29§). Ennen lisensiaatintutkimuk‐
sen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausun‐
nosta (Yliopistolaki 558/2009, 44§).
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 lisensiaatintutkimuksen arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnal‐
le.

13. PsM Sari Nevalaisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu
PsM Sari Nevalaisen lisensiaatintutkimus ”Hoitosuhteen syntyminen ja työnteki‐
jöiden hoitoa ohjaavat mielikuvat akuutin psykoosin alkuvaiheen hoidossa” kuu‐
luu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat dosentti Juha Holma ja
PsT Kauko Haarakangas (Länsi‐Pohjan sairaanhoitopiiri).ovat antaneet tutkimuk‐
sesta perustellun arvostelulausuntonsa.
Lisensiaatin tutkinto suoritetaan erikoispsykologin koulutuksena, erikoisalana
psykoterapia.
Psykologian pääedustaja on ehdottanut lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä ar‐
vosanalla hyväksytty.
Liitteet: ‐ tarkastajien lausunnot (asia 13/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Sari Nevalaisen lisensiaatintutkimus ar‐
vosanalla hyväksytty.
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Tarkastajien määrääminen lisensiaatintutkimukselle
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tarkas‐
tajat lisensiaatintutkimuksille. Tiedekunnan pysyväismääräysten (9§) mukaan laitok‐
sen/yksikön jatko‐opinnoista vastaava professori ehdottaa tiedekuntaneuvostolle kaksi
tarkastajaa lisensiaatintutkimuksen tarkastamista varten. Tarkastajien tulee olla tohtorin
tutkinnon suorittaneita.

14. Tarkastajien määrääminen PsM Riitta Keton lisensiaatintutkimukselle
Psykologian laitos ehdottaa PsM Riitta Keton psykologian alaan kuuluvan lisensi‐
aatintutkimuksen ”Tunteiden käsittely traumatisoituneen naisen psykoterapiassa”
tarkastajiksi professori Mikael Leimania (Itä‐Suomen yliopisto) ja dosentti Hely
Kalskaa (Helsingin yliopisto).
Lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus on nähtävänä psykologian laitoksen opin‐
näytteistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus: Määrätään tarkastajiksi professori Mikael Leiman ja dosentti Hely Kalska.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Ahonen
Dekaani

Raili Törmäkangas
Hallintopäällikkö

Maija Pöyhönen
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