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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Todettiin, että dekaani hyväksyy työsuunnitelmat. Hyväksyttiin esityslista.

3. Ilmoitusasiat
Liite A: Dekaanin ja laitosjohtajien päätöksiä / henkilöstöasiat
Liite B: Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat
Liite C: Työsuunnitelmat
Todettiin tiedoksi.

4. Kansainvälisen kehitystyön professori
Kansainvälisen kehitystyön professorin tehtävien hoitamisen järjestämistä varten on tie‐
dekunnan dekaani asettanut valmisteluryhmän, jossa hän toimii puheenjohtajana. Muut
jäsenet ovat asiantuntijajäsenenä professori Marja Järvelä, laitoksen johtaja Mikko Yrjön‐
suuri ja sihteerinä hallintopäällikkö Raili Törmäkangas. Valmisteluryhmän aloitteesta
pyydettiin yliopiston rehtorin kantaa palvelussuhteen täyttämiseksi kansainvälisen kehi‐
tystyön professorin haun perusteella, joka tapahtui kansainvälisenä rekrytointina 1.8.2008‐
15.4.2009. Haun perusteella ensimmäiselle sijalle nousi VTT, dosentti Liisa Laakso ja toi‐
selle sijalle VTT, dosentti Jeremy Gould. Laakson siirryttyä Helsingin yliopiston palveluk‐
seen, valmisteluryhmä esittää, että työsuhteeseen otetaan VTT Gould. Rehtori on 16.2.2010
antanut ratkaisun, jonka mukaan hän pitää esitystä perusteltuna.
Liitteet:

Rehtorin päätös 16.2.2010. (Liite A / asia 4)
Valmisteluryhmän muistio 17.2.2010. (Liite B / asia 4)

Ehdotus: Todetaan, että kansainvälisen haun tuloksena on kartoitettu kansainväli‐
sen kehitystyön professorin tehtävään ilmoittautuneet hakijat.
Ehdotus: Todetaan, että VTT Jeremy Gould’lla on vaadittava tohtorin tutkinto, kor‐
kea tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, ky‐
ky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä
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näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä ja käytännöl‐
listä perehtymistä tehtäväalaan.
Ehdotus: Esitetään rehtorille, että VTT, dosentti Jeremy Gouldin erinomainen taito
englannin kielessä ja hyvä taito suomen kielessä on riittävä professorin tehtä‐
vissä.
Ehdotus: Esitetään rehtorille, että VTT, dosentti Jeremy Gould otetaan professorin
palvelussuhteeseen 15.3.2010 alkaen ja että palvelusuhteen alussa on 4 kk koe‐
aika.
Päätös: Esitysten mukaisesti.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. (014) 260 2804,
maija.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.

5. YTM Hannele Harjusen väitöskirjan arvostelu
YTM Hannele Harjusen väitöskirja ”Women and Fat. Approaches to the Social
Study of Fatness” kuuluu naistutkimuksen alaan. Vastaväittäjä on antanut väitös‐
kirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 19.12.2009. Väi‐
töskirjaa varten nimetty arvolauselautakunta, vastaväittäjä dosentti Elina Oinas
(Turun yliopisto), kustos professori Marja Järvelä, pääaineen edustaja lehtori Tuula
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Juvonen ja professori Eeva Jokinen (Joensuun yliopisto) ehdottavat väitöskirjan hy‐
väksymistä arvosanalla magna cum laude approbatur.
Liite: ‐ vastaväittäjän ja arvolauselautakunnan lausunnot (asia 6/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Hannele Harjusen väitöskirja arvosanalla
magna cum laude approbatur.

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.

6. Väittelyluvan myöntäminen YTM Minna Niemelle
Tiedekuntaneuvoston 9.10.2008 määräämät esitarkastajat dosentti Juha Kääriäinen
(Tampereen yliopisto) ja dosentti Päivi Honkatukia (Nuorisotutkimusverkosto) eh‐
dottavat lausunnoissaan väittelyluvan myöntämistä YTM Minna Niemelle. Hänen
väitöskirjatyönsä ”Moraalijärjestystä tuottamassa. Tutkimus poliisien työstä lasten
parissa” kuuluu sosiaalityön alaan. Sosiaalityön pääedustaja ehdottaa väittelyluvan
myöntämistä.
Arvolauselautakunnan kokoonpanosta ja väitöstilaisuuden ajankohdasta päätetään
myöhemmin.
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Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäyte‐
töistä vastaavalla henkilöllä. YTM Minna Niemellä ei ole huomauttamista esitarkas‐
tajien lausuntoihin.
Liitteet: ‐ esitarkastajien lausunnot (asia 6/liite A)
Ehdotus: Myönnetään YTM Minna Niemelle väittelylupa.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

7. Väittelyluvan myöntäminen M.A. Dereje Terefe Gemechulle
Tiedekuntaneuvoston 27.8.2009 määräämät esitarkastajat PhD Carol Benson
(Stockholm University, Ruotsi) ja professori Tom Moring (Helsingin yliopisto) eh‐
dottavat lausunnoissaan väittelyluvan myöntämistä M.A. Dereje Terefe Gemechul‐
le. Hänen väitöskirjatyönsä kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan. Yhteiskuntapolitii‐
kan pääedustaja ehdottaa väittelyluvan myöntämistä.
Arvolauselautakunnan kokoonpanosta ja väitöstilaisuuden ajankohdasta päätetään
myöhemmin.
Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäyte‐
töistä vastaavalla henkilöllä. M.A. Dereje Terefe Gemechu on antanut vastineensa
esitarkastajien lausuntoihin.
Liitteet: ‐ esitarkastajien lausunnot (asia 7/liite A)
‐ M.A. Dereje Terefe Gemechun vastine (asia 7/liite B)
Ehdotus: Myönnetään M.A. Dereje Terefe Gemechulle väittelylupa.
Päätös: Ehdotuksen 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,
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hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asia käsitellään (tiedekun‐
nan pysyväismääräykset 10§).

8. Esitarkastajien määrääminen VTM Noora Järnefeltin väitöskirjatyölle
Yhteiskuntapolitiikan pääedustaja professori Marja Järvelä ehdottaa VTM Noora
Järnefeltin väitöskirjatyön ”Education and longer working lives: A longitudinal
study on education differences in late exit from working life among older employ‐
ees in Finland” esitarkastajiksi dosentti Olli E. Kangasta (KELA) ja VTT Eila Tuo‐
mista (Eläketurvakeskus). Väitöskirjatyö kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan.
Väitöskirjatyön käsikirjoitus on nähtävänä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitok‐
sen opinnäytteistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus: Määrätään esitarkastajiksi dosentti Olli E. Kangas ja VTT Eila Tuominen.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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