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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
3. Ilmoitusasiat
Liite A: Dekaanin ja laitosjohtajien päätöksiä / henkilöstöasiat
Liite B: Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat
Liite C: VTT Juha Koiviston dosenttihakemus; Asiantuntijalausunnot
Liite D: YTT Heikki Ikäheimon dosenttihakemus; Asiantuntijalausunnot
Todettiin tiedoksi.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. (014) 260 2804, maija.t.poyhonen@jyu.fi)
Väitöskirjan arvostelu
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Tiedekunnan pysyväismääräysten (11§) mukaan vastaväittäjän tai vastaväittäjien
annettua lausuntonsa, tiedekunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta arvolauseesta 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 (Yliopistolaki 558/2009, 44§).
Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen
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tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53§) mukaan oikaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.
4. YTM Lauri Siisiäisen väitöskirjan arvostelu
YTM Lauri Siisiäisen väitöskirja ”Foucault’s Voices. Toward the Political Genealogy
of the Auditory-Sonorous” kuuluu valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 6.3.2010.
Väitöskirjaa varten nimetty arvolauselautakunta, vastaväittäjä associate professor
Jon Simons (Indiana University, USA), kustos professori Pekka Korhonen, professori Mikko Yrjönsuuri ja dosentti Tuija Parvikko ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla laudatur.
Liite: - vastaväittäjän, arvolauselautakunnan ja kustoksen lausunnot (asia 4/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Lauri Siisiäisen väitöskirja arvosanalla
laudatur.

Väittelyluvan myöntäminen, vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan nimeäminen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen
Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan esitarkastajien lausunnossa voidaan esittää väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä. Esitarkastajien
annettua lausuntonsa, tiedekunta päättää väittelyluvan myöntämisestä oppiaineen pääedustajan ehdotuksesta. Yliopistolain (44§) mukaan tekijälle on varattava tilaisuus vastineen 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 ehdotukseen, hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asia käsitellään (tiedekunnan pysyväismääräykset 10§). Yliopiston käytännön mukaan kustoksen tulee olla
Jyväskylän yliopiston palveluksessa oleva professori tai emeritusprofessori.
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5. Väittelyluvan myöntäminen PsL Eija-Liisa Rautiaiselle
Tiedekuntaneuvoston 28.1.2010 määräämät esitarkastajat professori Peter Rober
(Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) ja professori Per Jensen (Diakonhjemmets
Hogskole, Norja) ehdottavat lausunnoissaan väittelyluvan myöntämistä PsL EijaLiisa Rautiaiselle. Hänen väitöskirjatyönsä ”Co-construction and collaboration in
couple therapy for depressio” kuuluu psykologian alaan. Psykologian varapääedustaja ehdottaa väittelyluvan myöntämistä.
Arvolauselautakunnan kokoonpanosta ja väitöstilaisuuden ajankohdasta päätetään
myöhemmin.
Väitöskirjatyö on nähtävissä psykologian laitoksen opinnäytetöistä vastaavalla
henkilöllä. PsL Eija-Liisa Rautiaisella ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin.
Liitteet: - esitarkastajien lausunnot (asia 5/liite A)
Ehdotus: Myönnetään PsL Eija-Liisa Rautiaiselle väittelylupa.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
6. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan nimeäminen YTM Minna Niemen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen
YTM Minna Niemelle myönnettiin väittelylupa tiedekuntaneuvoston kokouksessa
25.2.2010. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ehdottaa, että vastaväittäjäksi
määrätään VTT, tutkimusjohtaja Päivi Honkatukia (Nuorisotutkimusseura ry) ja
kustokseksi professori Mikko Mäntysaari. Edelleen laitos ehdottaa, että edellisten
lisäksi arvolauselautakuntaan nimetään asiantuntijaksi professori Jyrki Jyrkämä.
Väitöstilaisuuden ajankohdaksi ehdotetaan 21.8.2010 klo 12.00 (S-rakennus, yliopiston vanha juhlasali).
Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäytetöistä vastaavalla henkilöllä.
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Ehdotus: 1) Määrätään vastaväittäjäksi VTT, tutkimusjohtaja Päivi Honkatukia ja
kustokseksi professori Mikko Mäntysaari. Arvolauselautakuntaan nimetään lisäksi
asiantuntijaksi professori Jyrki Jyrkämä.
2) Päätetään väitöstilaisuuden ajankohdaksi 21.8.2010 klo 12.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
7. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan nimeäminen M.A. Dereje Terefe
Gemechun väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen
M.A. Dereje Terefe Gemechulle myönnettiin väittelylupa tiedekuntaneuvoston kokouksessa 25.2.2010. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ehdottaa, että vastaväittäjäksi määrätään PhD Carol Benson (Stockholm University, Ruotsi) ja kustokseksi professori Marja Järvelä. Edelleen laitos ehdottaa, että edellisten lisäksi arvolauselautakuntaan nimetään asiantuntijaksi lehtori Lauri Siitonen.
Väitöstilaisuuden ajankohdaksi ehdotetaan 8.5.2010 klo 12.00 (Paulaharju).
Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäytetöistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus: 1) Määrätään vastaväittäjäksi PhD Carol Benson ja kustokseksi professori
Marja Järvelä. Arvolauselautakuntaan nimetään lisäksi asiantuntijaksi lehtori Lauri
Siitonen.
2) Päätetään väitöstilaisuuden ajankohdaksi 8.5.2010 klo 12.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
8. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan nimeäminen YTM, FM Pessi Lyyran väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen
YTM, FM Pessi Lyyralle myönnettiin väittelylupa tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.9.2009. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ehdottaa, että vastaväittäjäksi
määrätään professori David Rosenthal (City University of New York, USA) ja kustokseksi professori Jussi Kotkavirta. Edelleen laitos ehdottaa, että edellisten lisäksi
arvolauselautakuntaan nimetään asiantuntijaksi professori Timo Ahonen.
Väitöstilaisuuden ajankohdaksi ehdotetaan 21.4.2010 klo 12.00 (Villa Rana, Blomstedt).
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Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäytetöistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus: 1) Määrätään vastaväittäjäksi professori David Rosenthal ja kustokseksi
professori Jussi Kotkavirta. Arvolauselautakuntaan nimetään lisäksi asiantuntijaksi
professori Timo Ahonen.
2) Päätetään väitöstilaisuuden ajankohdaksi 21.4.2010 klo 12.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastajien määrääminen lisensiaatintutkimukselle
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tarkastajat lisensiaatintutkimuksille. Tiedekunnan pysyväismääräysten (9§) mukaan laitoksen/yksikön jatko-opinnoista vastaava professori ehdottaa tiedekuntaneuvostolle kaksi
tarkastajaa lisensiaatintutkimuksen tarkastamista varten. Tarkastajien tulee olla tohtorin
tutkinnon suorittaneita.
9. Tarkastajien määrääminen YTM Annikki Pursiaisen lisensiaatintutkimukselle
Sosiaalityön pääedustaja professori Mikko Mäntysaari ehdottaa YTM Annikki Pursiaisen sosiaalityön alaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen ””Kun ne ottais meijjät
tosissaan…” Omaishoitaja terveydenhuollon ja terveyssosiaalityön asiakkaana –
kokemuksia ja kohtaamisia” tarkastajiksi professori Marjaana Seppänen (Lapin yliopisto) ja tutkijatohtori Anu Leinonen.
Lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus on nähtävänä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäytteistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus: Määrätään tarkastajiksi professori Marjaana Seppänen (Lapin yliopisto) ja
tutkijatohtori Anu Leinonen.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
10. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2010-2011
Yliopiston johtosäännön (47§) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat maaliskuun loppuun mennessä. Edelleen johtosäännön (27§) mukaan laitosneuvoston tehtävänä on tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys opetussuunnitelmaksi. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on nähty tarkoituksenmukaisena,
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että pääsääntöisesti nykyisten opetussuunnitelmien voimassaoloa jatketaan vuodella lukuvuodeksi 2010-2011.
Oppiaineet ovat voineet ehdottaa pieniä muutoksia opetussuunnitelmiin. Muutoksia opetussuunnitelmiin, lähinnä kirjallisuuteen, ovat ehdottaneet naistutkimus,
psykologia, sosiaalityö, kulttuuripolitiikan maisteriohjelma ja yhteiskuntatiede. Lisäksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella meneillään olevassa rakenteellisen kehittämishankkeessa on suunniteltu filosofian ja valtio-opin yhteisiä perusopintoja lukuvuodelle 2010-2011 siten, että syksyllä 2010 aloittavat uudet filosofian
ja valtio-opin opiskelijat aloittavat opintonsa yhteisten perusopintojen (filosofian ja
politiikan perusopinnot) mukaisesti. Opiskelijat, joilla filosofian tai valtio-opin nykyisten opetussuunnitelmien mukaiset perusopinnot ovat kesken, voivat suorittaa
ne loppuun nykyisten opetussuunnitelmien mukaisesti myös lukuvuonna 20102011.
Filosofiassa ja valtio-opissa jatketaan aineopintojen suunnittelua yhteisten perusopintojen pohjalta siten, että tiedekuntaneuvosto voi päättää näiden oppiaineiden
aineopinnoista syksyn 2010 kuluessa, jotta uudet opiskelijat pääsevät jatkamaan aineopintoja kevätlukukaudella 2011 yhteiset perusopinnot suoritettuaan.
Laitosneuvostot ovat käsitelleet oppiaineiden muutosehdotukset opetussuunnitelmiin lukuvuodelle 2010-2011 ja esittäneet tiedekuntaneuvostolle opetussuunnitelmien hyväksymistä lukuvuodelle 2010-2011 nykyisten opetussuunnitelmien pohjalta ottaen muutokset huomioon.
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET on järjestänyt sosiaalityön
erikoistumis- ja tutkijakoulutusta vuodesta 2001 ja myöhemmin toiminta on laajentunut peruskoulutuksen järjestämiseen. Vuodesta 2008 SOSNETin piirissä on toteutettu sosiaalityön opiskelijoille sivuaineeksi tarkoitettua opintokokonaisuutta Sosiaalityön johtaminen, hallinto ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (25+10 op). Opintokokonaisuus koostuu perus-, aine- ja syventävien opintojen tasoisista opinnoista.
SOSNET on ehdottanut, että opintokokonaisuus hyväksyttäisiin sosiaalityön opiskelijoiden sivuaineopintokokonaisuudeksi tai yksittäisinä opintojaksoina osaksi
pääaineopintoja verkoston eri yksiköissä. Ensimmäisten opiskelijoiden opintokokonaisuudet valmistuvat kevätlukukaudella 2010.
Yksiköiden ehdottamat muutokset ja laitosneuvostojen pöytäkirjat sekä tiedot opintokokonaisuudesta Sosiaalityön johtaminen, hallinto ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat nähtävissä valmistelijalla.
Todetaan, että uudet opetussuunnitelmat julkaistaan tiedekunnan verkkosivuilla.
Ehdotus: Hyväksytään laitosneuvostojen ehdottamat opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2010-2011. Päätetään hyväksyä SOSNETin piirissä toteutettava opintoko-
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konaisuus Sosiaalityön johtaminen, hallinto ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
(25+10 op) sosiaalityön opiskelijoiden perusopintotasoiseksi sivuaineopintokokonaisuudeksi ja yksittäisinä opintojaksoina osaksi pääaineopintoja.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
11. Avoimen yliopiston opetussuunnitelma tiedekunnan vastuualoilla lukuvuodelle
2010-2011
Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten,
yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista
tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto-opetusta. Avoin yliopisto on
pyytänyt laitoksia ja tiedekuntaa vahvistamaan liitteiden mukaisesti avoimen yliopiston ja sen yhteistyöoppilaitosten opetuksen tiedekunnan opetussuunnitelman
mukaiseksi.
Psykologian laitoksen ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen laitosneuvostot
ovat käsitelleet avoimen yliopiston ehdottaman opetuksen.
Psykologian laitoksen laitosneuvosto on puoltanut opetuksen järjestämisoikeuden
myöntämistä avoimelle yliopistolle sen ehdotuksen mukaisesti lukuun ottamatta
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ehdotusta järjestää psykologian perus- ja
aineopinnot. Tältä osin laitosneuvosto antoi laitoksen johtajalle ja pedagogiselle
johtajalle valtuudet päättää asiasta myöhemmin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimittamien lisäselvitysten pohjalta. Samalla laitosneuvosto ehdotti
opintokokonaisuuksien / opintojaksojen tentaattoreita hyväksyttäviksi.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen laitosneuvosto on puoltanut opetuksen
järjestämisoikeuden myöntämistä avoimelle yliopistolle muuhun hakemuksessa
esitettyyn opetukseen lukuun ottamatta täydennyshakemusta, jossa haettiin oikeutta opettaa sivuainelaajuisten opintokokonaisuuksien lisäksi sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitusten opintojaksot. Samalla laitosneuvosto ehdotti opintokokonaisuuksien / opintojaksojen tentaattoreita hyväksyttäviksi.
Todetaan, että perusopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus on voimassa lukuvuoden 2010-2011 ajan (poikkeuksena tästä Johdatusta psykologiaan opintojakso
Mikkelin Lyseon lukiossa kevätlukukauden 2010) ja aineopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus opintojen loppuunsaattamiseksi kahden lukuvuoden ajan
2010-2012. Todetaan edelleen, että Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja
sen yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä tämän päätökseen mukainen opetus sisältyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.

9

Mikäli avoin yliopisto haluaa hakea tiedekunnalta oikeuden jakaa opetussuunnitelman mukainen opintojakso pienemmiksi jaksoiksi, määrää tiedekunnan vastuulaitos näille osasuorituksille opintosuoritusrekisteriä varten omat koodinsa.
Liite: - avoimen yliopiston hakemukset opetuksen järjestämisestä sekä listat opintokokonaisuuksien / opintojaksojen tentaattoreista (asia 11/liite A)
Ehdotus: Päätetään myöntää avoimelle yliopistolle opetuksen järjestämisoikeus
tiedekunnan vastuulla olevaan opetukseen psykologian laitoksen ja yhteiskuntatieteiden laitoksen laitosneuvostojen ehdotusten mukaisesti.
Hyväksytään tentaattorit laitosneuvostojen ehdotusten mukaisesti.
Todetaan, että perusopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus on voimassa lukuvuoden 2010-2011 ajan (poikkeuksena tästä Johdatusta psykologiaan opintojakso
Mikkelin Lyseon lukiossa kevätlukukauden 2010) ja aineopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus opintojen loppuunsaattamiseksi kahden lukuvuoden ajan
2010-2012.
Todetaan edelleen, että Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä tämän päätökseen mukainen opetus sisältyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
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