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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin
2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin
3. Ilmoitus- ja keskusteluasiat
Keskusteluasiana käsitellään tiedekunnan jatkokoulutustyöryhmän valmistelemia asioita.
Liite A/ Asia 3
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite B/Asia 3
4. Henkilöstösuunnitelma
Rehtorin ja tiedekunnan välisen sopimuksen mukaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
on laadittava suunnittelukaudelle yliopiston strategiaa tukeva henkilöstösuunnitelma työjärjestelyineen ja osaamisen varmistamisineen ottaen huomioon eläkkeelle siirtymisen
vaikutukset. Tiedekunta ja laitokset ovat valmistelleet tiedekunnan henkilöstösuunnitelman vuosille 2010 - 2017.
Liitteet: Henkilöstösuunnitelma (Asia 4/LiiteA)
Ehdotus: Hyväksytään henkilöstösuunnitelma.
Päätös: Asiasta keskusteltiin. Suunnitelma otetaan päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

5. Yhteiskuntapolitiikan professori, globaali sosiaalipolitiikka
Yhteiskuntapolitiikassa oli haettavana vakinainen professori 9.2.2009 mennessä. Hakijat
ovat
Lea Henrisson, FT, dosentti
Matti Kari, VTT
Teppo Kröger, YTT dosentti
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Mohammad Rahman, PhD.
Arja Sahlberg, YTT
Lauri Siitonen, VTT
Timo Voipio, VM
Dekaani on nimennyt asiaa valmistelemaan työryhmän: laitoksen johtaja Mikko Yrjönsuuri, professori Marja Järvelän ja hallintopäällikkö Raili Törmäkangas sekä puheenjohtajana
dekaani Timo Ahonen.
Työsuhteen täytön asiantuntijoiksi suostumuksensa mukaisesti otettiin professori Jean
Grugel, professori Raul Pertierra ja professori J.P. Roos. Arvioinnin perusteella valmisteluryhmä nimesi kolme kärkihakijaa Lea Henriksson, Teppo Kröger ja Matti Kari.
Valmisteluryhmä esittää, että Teppo Kröger otettaisiin palvelussuhteeseen.
Liitteet:

Valmisteluryhmän muistio 19.4.2010 (Liite A/Asia 5)
Lausunnot (Liite B/Asia5)

Ehdotus: Todetaan, että kansainvälisen haun tuloksena on kartoitettu yhteiskuntapolitiikan professorin tehtävään ilmoittautuneet hakijat.
Ehdotus: Todetaan, että YTT, dosentti Teppo Krögerillä on vaadittava tohtorin tutkinto, korkea tieteellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä ja
käytännöllistä perehtymistä tehtäväalaan.
Ehdotus: Esitetään rehtorille, että YTT, dosentti Teppo Krögerillä erinomainen taito
suomen kielessä ja hyvä taito ruotsin kielessä on riittävä professorin tehtävissä.
Ehdotus: Esitetään rehtorille, että YTT, dosentti Teppo Kröger otetaan professorin
työsuhteeseen.
Päätös: Ehdotusten mukaisesti.
6. Dosentti, filosofia
Miira Tuominen on hakenut dosentuuria 22.10.2009.
Yliopiston johtosäännön 19 § 1 momentin 9-kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on myöntää dosentin arvo.
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Dosentin pätevyyttä ovat asiantuntijoina arvioineet professori Sami Pihlström ja
professori Taneli Kukkonen.
Liitteet:

Muistio 19.5.2010 (Asia6/Liite A)
Lausunnot (Asia6/Liite B)

Ehdotus: Todetaan, että dosentuuri on tiedekunnan filosofian opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
Ehdotus: Todetaan, että FT Miira Tuomisella on perusteelliset tiedot filosofian alalta, julkaisuilla osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Ehdotus: Todetaan, että FT Miira Tuomisella on erinomainen taito suomen kielessä
ja hyvä taito ruotsin kielessä.
Ehdotus: Esitetään, että FT Miira Tuomiselle myönnetään dosentin arvo, alana filosofia.
Päätös: Ehdotusten mukaisesti.
7. Yliopistotutkija
Asko Tolvanen on aloittanut yliopistouran 1987 ja hänet on vuonna 1999 vakinaisettu sovellussuunnittelijan virkaan. Tolvanen on tämän jälkeen ollut virkavapaalla
ja hoitanut psykologian laitoksessa yliassistentin ja tutkijan tehtäviä 4 v 9 kk. Hän
on tuona aikana valmistunut filosofian tohtoriksi ja vastaanottanut kaksi dosentin
arvoa, joissa hänen tieteelliset ansiot on arvioitu. Sovellussuunnittelijan nimike ja
tehtävät eivät enää vastaa hänelle annettuja vastuullisia tutkimus- ja opetustehtäviä.
Yliopiston johtosäännön 11 § 1 momentin 8-kohdan mukaan rehtori päättää henkilöstön ottamisesta. Rehtorin delegointipäätöksen (14.12.2009) mukaan yliopistotutkijan pysyvä tehtävä täytetään dekaanin esityksestä, ja ennen esitystä pysyvään
tehtävään dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa.
Liitteet:

Muistio 19.5.2010. (Asia 7/Liite A)

Ehdotus: Todetaan, että yliopistotutkijan tehtävä on psykologian laitoksen opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
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Ehdotus: Todetaan, että FT, dosentti Asko Tolvasella on perusteelliset tiedot psykologian tutkimusmenetelmien alalta, julkaisuilla osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.
Ehdotus: Todetaan, että FT Asko Tolvasella on erinomainen taito suomen kielessä
ja hyvä taito ruotsin kielessä.
Ehdotus: Esitetään, että FT Asko Tolvasen työsuhde muutetaan yliopistotutkijan
työsuhteeksi.
Päätös: Ehdotusten 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 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
tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53§) mukaan oikaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.

8. YTM, FM Pessi Lyyran väitöskirjan arvostelu
YTM, FM Pessi Lyyran väitöskirja ”Higher-Order Theories of Consciousness. An
Appraisal and Application” kuuluu filosofian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 21.4.2010.
Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arvolauselautakunta, vastaväittäjä professo-
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ri David Rosenthal (City University of New York, USA), kustos professori Jussi
Kotkavirta ja professori Timo Ahonen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla eximia cum laude approbatur.
Liite: - vastaväittäjän ja arvolauselautakunnan lausunnot – arvolauselautakunnan
lausunto jaetaan kokouksessa (asia 8/liite A)
Päätös: : Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM, FM Pessi Lyyran väitöskirja arvosanalla
eximia cum laude approbatur.
9. M.A. Dereje Terefe Gemechun väitöskirjan arvostelu
M.A. Dereje Terefe Gemechun väitöskirja ”The Implementation of a Multilingual
Education Policy in Ethiopia. The Case of Afaan Oromoo in Primary Schools of
Oromia Regional State.” kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
8.5.2010. Väitöskirjaa varten nimetty arvolauselautakunta, vastaväittäjä PhD Carol
Benson (Stockholm University, Ruotsi), kustos professori Marja Järvelä ja lehtori
Lauri Siitonen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla magna cum laude
approbatur.
Liite: - vastaväittäjän ja arvolauselautakunnan lausunnot (asia 9/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin M.A. Dereje Terefe Gemechun väitöskirja arvosanalla magna cum laude approbatur.

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 ehdotuk-
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seen, 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.
10. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan nimeäminen YTM Eija Kaskiharjun väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen
YTM Eija Kaskiharjulle myönnettiin väittelylupa tiedekuntaneuvoston kokouksessa
29.4.2010. Hänen väitöskirjatyönsä ”Koteja ja kodinomaisuutta. Tutkimus vanhenemisen paikoista valtiopäiväpuheissa 1950-2005” (käsitelty aiemmin nimellä
”Vanhusten asuntoprobleema ja sen ratkaisut. Vanhenemisen paikat heterotopioina valtiopäiväpuheissa 1950-2005”) kuuluu sosiologian / sosiaaligerontologian alaan. Sosiaaligerontologian pääedustaja professori Jyrki Jyrkämä ehdottaa, että vastaväittäjäksi
määrätään professori (emer.) Simo Koskinen (Lapin yliopisto) ja kustokseksi professori Jyrki Jyrkämä. Edelleen hän ehdottaa, että edellisten lisäksi arvolauselautakuntaan nimetään asiantuntijaksi professori Leena Eräsaari.
Väitöstilaisuuden ajankohdaksi professori Jyrki Jyrkämä ehdottaa 4.9.2010 klo 12.15
(Seminarium 210).
Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäytetöistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus:
1. Määrätään vastaväittäjäksi professori (emer.) Simo Koskinen ja kustokseksi
professori Jyrki Jyrkämä. Arvolauselautakuntaan nimetään lisäksi
asiantuntijaksi professori Leena Eräsaari.
2. Päätetään väitöstilaisuuden ajankohdaksi 4.9.2010 klo 12.15.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

Esitarkastajien määrääminen väitöskirjatyölle
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esitarkastajat. Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjatyölle kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla mieluiten dosentteja tai
professuuriin nimettyjä sekä mieluiten oman yliopiston ulkopuolelta. Väitöskirjatyön ohjaajia kuultuaan ehdotuksen esitarkastajiksi tekee oppiaineen pääedustaja.
Tieto esitarkastajiksi ehdotetuista toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väitöskirjatyön tekijälle samanaikaisesti. Mikäli väitöskirjatyön tekijä on tyytymätön ehdotukseen,

9
hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asia käsitellään (tiedekunnan pysyväismääräykset 10§).
11. Esitarkastajien määrääminen YTM Anna Pärnäsen väitöskirjatyölle
Yhteiskuntapolitiikan pääedustaja professori Marja Järvelä ehdottaa YTM Anna
Pärnäsen väitöskirjatyön ”Ikä, työ ja organisaatio. Tutkimus organisaatioiden ikäpolitiikoista” esitarkastajiksi professori (emerita) Liisa Rantalaihoa (Tampereen yliopisto) ja dosentti Pauli Formaa (Kuntien eläkevakuutus). Väitöskirjatyö kuuluu
yhteiskuntapolitiikan alaan.
Väitöskirjatyön käsikirjoitus on nähtävänä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäytteistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus: Määrätään esitarkastajiksi professori (emerita) Liisa Rantalaiho ja dosentti
Pauli Forma.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
12. Esitarkastajien määrääminen TT Hanna Salomäen väitöskirjatyölle
Sosiologian pääedustaja professori Terhi-Anna Wilska ehdottaa TT Hanna Salomäen väitöskirjatyön ”Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen” esitarkastajiksi professori Risto Alapuroa (Helsingin yliopisto) ja dosentti Tapio Lampista
(Helsingin yliopisto). Väitöskirjatyö kuuluu sosiologian alaan.
Väitöskirjatyön käsikirjoitus on nähtävänä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäytteistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus: Määrätään esitarkastajiksi professori Risto Alapuro ja dosentti Tapio
Lampinen.
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.
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13. Tarkastajien määrääminen PsM Minna-Leena Pulkkisen lisensiaatintutkimukselle
Psykologian laitos ehdottaa PsM Minna-Leena Pulkkisen psykologian alaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen ”Stories by repeatedly convicted drunk drivers at the
outset of councelling: subjectivity, agency, and capacity for reflection” tarkastajiksi
dosentti Rauno Mäkelää (Tampereen yliopisto) ja dosentti Juha Holmaa.
Lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus on nähtävänä psykologian laitoksen opinnäytteistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus: Määrätään tarkastajiksi dosentti Rauno Mäkelä ja dosentti Juha Holma.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.
14. 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. Tiedekuntaneuvosto on päättänyt avoimen yliopiston hakemuksista järjestää opetusta lukuvuonna
2010-2011 kokouksessaan 25.3.2010. Kokouksessaan 25.3.2010 tiedekuntaneuvosto
ei hyväksynyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hakemusta psykologian
perus- ja aineopintojen. Tilanne Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen osalta on
selkiytynyt ja psykologian laitoksen laitosneuvosto puoltaa psykologian perus- ja
aineopintojen järjestämisoikeuden myöntämistä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle.
Avoin yliopisto on hakenut 25.3.2010 käsiteltyjen hakemusten lisäksi oikeutta järjestää perheopintojen perusopinnot Mikkelin kesäyliopistossa ja Raudaskylän kristillisessa opistossa. Psykologian laitos on puoltanut hakemusta.
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on pyytänyt vahvistamaan tentaattoriksi filosofian perusopintoihin YTM John Pajusen. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen laitosneuvosto on kokouksessaan 18.5.2010 ehdottanut YTM John Pajusen nimeämistä tentaattoriksi.
Todetaan, että perusopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus on voimassa lukuvuoden 2010-2011 ajan ja aineopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus
opintojen loppuunsaattamiseksi kahden lukuvuoden ajan 2010-2012. Todetaan
edelleen, että Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilai-
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toksissa järjestettävä tämän päätökseen mukainen opetus sisältyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
Mikäli avoin yliopisto haluaa hakea tiedekunnalta oikeuden jakaa opetussuunnitelman mukainen opintojakso pienemmiksi jaksoiksi, määrää tiedekunnan vastuulaitos näille osasuorituksille opintosuoritusrekisteriä varten omat koodinsa.
Ehdotus: Päätetään myöntää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle psykologian perus- ja aineopintojen järjestämisoikeus hakemuksen mukaisesti. Päätetään
edelleen myöntää Jyväskylän yliopiston avoimelle yliopistolle perheopintojen perusopintojen järjestämisoikeus Mikkelin kesäyliopistossa ja Raudaskylän kristillisessä opistossa avoimen yliopiston hakemuksen mukaisesti.
Hyväksytään YTM John Pajunen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämien filosofian perusopintojen tentaattoriksi.
Todetaan, että perusopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus on voimassa lukuvuoden 2010-2011 ajan 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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