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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite A/Asia 3
Todettiin ilmoitusasiat.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. 0400 247 475, rnai
ia.hpoyhonen@ivu.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 laatu 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 §).

Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallin
toelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen
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tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53 §) mukaan oi
kaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.

4. PsE Riitta Hannosen väitöskirjan arvostelu

PsL Riitta Hannosen väitöskirja “Verbal and Academic Skills in Children with Type
1 Diabetes” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta pe
rustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 19.11.2011. Väitöskirjan
arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Alan Dela
mater (l.Jniversitv of Miami School of Medicine, USA), kustos professori Timo
Ahonen, psykologian pääedustaja professori Jari-Erik Nurmi ja asiantuntijajäsen
professori Heikki Lvvtinen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hy
z’äksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsL Riitta Hannosen väitöskirja arvosanalla hy
väksitty.

Pöytäkirjan liite: Asia 4/liite A

5. YTL Marja Ylösen väitöskirjan arvostelu

YTL Marja Ylösen väitöskirja “Saastumisen kontrollin ideologia. Vesien saastumi
sen ja vesirikosten kontrolli Suomessa vuosina 1960-2000” kuuluu sosiologian
alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa.
Väitöstilaisuus pidettiin 2.12.2011. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointi
lautakunta, vastaväittäjä professori Pekka Jokinen (Itä-Suomen yliopisto), kustos
professori Ilkka Alanen, sosiologian pääedustaja professori Terhi-Anna Wilska ja
asiantuntijajäsen professori Marja Järvelä ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä ar
vosanalla hyväksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTL Marja Ylösen väitöskirja arvosanalla hyväk
sytty.

Pöytäkirjan liite: Asia 5/liite A

6. YTM Henna Pirskasen väitöskirjan arvostelu
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YTM Henna Pirskasen väitöskirja “Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät
miesten elämäntarinoissa” kuuluu sosiologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väi

töskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 5.12.2011.

Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä akatemia-

professori Pertti Alasuutari (Tampereen yliopisto), kustos professori Kimmo Joki
nen, sosiologian pääedustaja professori Terhi-Anna Wilska ja asiantuntijajäsen yli

opistotutkija Marjo Kuronen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla !ty

väksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Henna Pirskasen väitöskirja arvosanalla
hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: Asia 6/liite A

7. VTK Esa Aromaan väitöskirjan arvostelu

VTK Esa Aromaan väitöskirja “Attitudes towards people with mental disorders in
a general population in Finland” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on anta
nut väitöskiiasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
10.12.2011. Väitöskiijan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä
professori Hannu Räty (Ttä-Suomen yliopisto), kustos professori Jarl Wahlström,
psykologian pääedustaja professori Jari-Erik Nurmi ja asiantuntijajäsen professori
Jaakko Seikkula ehdottavat väitöskiijan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin VTK Esa Aromaan väitöskirja arvosanalla hy

väksytty.

Pöytäkirjan liite: Asia 7/liite A

8. HTM Mervi Ruokolaisen väitöskirjan arvostelu

HTM Mervi Ruokolaisen väitöskirja “Do Organizational and Job-Related Factors
Relate to Organizational Commitment? A mixed Method Study of the Associa
tions” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustel
lun kiijallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 10.12.2011. Väitöskirjan arvos
telua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Jukka Lipponen
(Aalto yliopisto), kustos dosentti Saija Mauno, psykologian pääedustaja professori
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Jari-Erik Nurmi ja asiantuntijajäsen professori Taru Feldt ehdottavat väitöskirjan
hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 8/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin HTM Mervi Ruokolaisen väitöskirja arvosanalla
hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: Asia 8/liite A

9. PsM Kaisa Malisen väitöskirjan arvostelu

PsM Kaisa Malisen väitöskirja “Parisuhde pikkulapsiperheessä” kuuluu psykologi
an alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa.
Väitöstilaisuus pidettiin 3.12.2011. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointi
lautakunta, vastaväittäjä professori Raija-Leena Punamäki (Helsingin yliopisto),
kustos professori Kaisa Aunola, psykologian pääedustaja professori Jari-Erik Nur
mi ja asiantuntijajäsen professori Katariina Salmela-Aro ehdottavat väitöskirjan hy
väksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Llite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 9/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Kaisa Malisen väitöskirja arvosanalla kiit
täen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: Asia 9/liite A

10. YTM Jani Selinin väitöskirjan arvostelu

YTM Jani Selinin väitöskirja “Hallinnan näkökulmia huumeriippuvuuden hoitoon
Suomessa vuosina 1965-2005” kuuluu sosiologian alaan. Vastaväittäjä on antanut
väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
25.11.2011. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä
professori ilpo Heln (Turun yliopisto), kustos professori Martti Siisiäinen, sosiolo
gian pääedustaja professori Terhi-Anna Wilska ja asiantuntijajäsen professori Mika
Ojakangas ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Jani Selinin väitöskirja arvosanalla hyväk
sytty.



6

Pöytäkirjan liite: Asia lO/liite A

11. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun perustaminen

Jyväskylän yliopiston hallitus päätti 23.3.2011 yliopiston tutkijakoulun rakenteesta

ja yleisistä toimintaperiaatteista. Yliopiston tutkijakoulu perustettiin 1.8.2011 luki
en. Yliopiston tutkijakoulu koostuu tiedekuntien hallinnoimista tohtorikouluista,
jotka muodostuvat tiedekunnissa toimivista tohtoriohjelmista. Tiedekunnan tohto
rikoulun muodostavat tohtoriohjelmat voivat olla tiedekunnan sisäisiä, tiedekunti
en välisiä, monitieteisiä ohjelmia tai kansallisia ja/tai kansainvälisiä verkosto-
ohjelmia.

Tiedekunnalle tohtorikoulutukseen osoitetut resurssit jaetaan laitoksille, mikä puol
taisi sitä, että tiedekunnan omat tohtoriohjelmat muodostuvat laitosten tohtorioh
jelmiksi, jolloin toiminnallinen rakenne ja talouden päätöksenteon rakenne tukisi
vat toisiaan. Tiedekunnan omien tohtoriohjelmien lisäksi tiedekunnassa koordinoi
daan Psykoterapian monitieteistä tohtoriohjelmaa, joka toimii psykologian laitok
sen tohtoriohjelman osana ja tiedekunta osallistuu lukuisiin kansallisiin verkosto-
ohjelmiin (mm. Perhetutkimuksen tohtoriohjelma, Psykologian valtakunnallinen
tohtoriohjelma Psykonet, Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tutkijakoulu SOSNET,
Sosiaalitieteiden valtakunnallinen tutkijakoulu SOVAKO, jne.).

Tiedekunnan tohtorikoulua johtaa varadekaani. joka samalla kuuluu yliopiston
tutkijakoulun johtoryhmään. Tiedekunnan omilla tohtoriohjelmilla eli psykologian
laitoksen tohtoriohjelmalla ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtorioh
jelmalla on johtoryhmät, jotka dekaani nimeää. Laitosten tohtoriohjelmien johto-
ryhmät muodostavat yhdessä tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmän.

Tiedekunnan tohtorikoulusta ja tohtoriohjelmista on keskusteltu tiedekunnan joh
toryhmässä, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen laitoskokouksessa ja laitok
sen jatkokoulutusta pohtivassa työryhmässä sekä psykologian laitoksella. Lisäksi
asiasta on keskusteltu tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.11.2011.

Päätösehdotus: Todetaan, että tiedekunnan tohtorikoulun muodostavat tiedekun
nan omat psykologian laitoksen tohtoriohjelma sekä yhteiskuntatieteiden ja filoso
fian laitoksen tohtoriohjelma. Tiedekunnan omien tohtoriohjelmien lisäksi tiede
kunnassa koordinoidaan Psykoterapian monitieteistä tohtoriohjelmaa, joka toimii
psykologian laitoksen tohtoriohjelman osana ja tiedekunta osallistuu kansallisiin
verkosto-ohjelmiin tiedekunnan koulutusaloilla.

Todetaan edelleen, että dekaani nimeää psykologian laitoksen tohtoriohjelman joh
toryhmän sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelman johto
ryhmän, jotka yhdessä muodostavat tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmän.
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Todetaan edelleen, että tohtorikoulutettava voi hallituksen päätöksen mukaisesti
kuulua vain yhteen tohtoriohjelmaan. Hallituksen asettaman siirtymäajan puitteis
sa 31.12.2012 mennessä tiedekunnan kaikki tohtorikoulutettavat on sijoitettu tohto
riohjelmiin.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

12. Erikoispsykologin koulutuksen opetussuunnitelma 2012-2015

Psykologian valtakunnallisessa verkostossa Psykonetissa on valmisteltu erikois
psykologin koulutuksen opetussuunnitelma vuonna 2011 erikoispsykologin koulu
tukseen valittaville opiskelijoille koulutuksen ajaksi 2012-2015. Liitteessä A on esi
telty ehdotus opetussuunnitelmaksi.

Psykologian laitoksen laitosneuvosto on käsitellyt opetussuunnitelman kokoukses
saan 1.12.2011 ja esittää tiedekuntaneuvostolle sen hyväksymistä liitteen A mukai
sesti.

Liite: - ehdotus erikoispsykologin koulutuksen opetussuunnitelmaksi (asia 12/liite
A)

Päätösehdotus: Hyväksytään erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelma liit
teen A mukaisesti.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan liite: Asia 12/liite A

13. YTM Outi Pylkän väitöskirjan arvostelu

YTM Outi Pylkän väitöskirja “Duuri- ja mollisointuja musiikkialan kentällä. Orga
nisaatiomuutoksen heijastuksia ammattikorkeakoulun musiikinopettajien työhön”
kuuluu sosiologian (sosiaaligerontologia) alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskir
jasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 9.12.2011. Väitös
kirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Merja
Kinnunen (Lapin yliopisto), kustos professori Jyrki Jyrkämä ja asiantuntijajäsen
professori Anita Kangas ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla !zyväk
sytty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 13/liite A)
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Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Outi Pylkän väitöskirja arvosanalla hzjväk

Pöytäkirjan liite: Asia 13/liite A

14. YTM Anna Björkin väitöskirjan arvostelu

YTM Anna Björkin väitöskirja “The Politics of Citizenship Tests. Time Integration
and the contingent Polity” kuuluu valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väi
töskirjasta perustellun kiijallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 16.12.2011.
Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä tutkimus-
johtaja Helge Jordheim (Oslon yliopisto, Norja), kustos professori Kari Palonen,
valtio-opin pääedustaja professori Pekka Korhonen ja asiantuntijajäsen yliopiston-
lehtori Johanna Kantola ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksyt
ty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 14/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Anna Björkin väitöskirja arvosanalla hy
z’äksyttii.

Pöytäkirjan liite: Asia 14/liite A

15. FM Lauri Järvilehdon väitöskirjan arvostelu

FM Lauri Järvilehdon väitöskirja “Pragmatic A Priori Knowledge. A Pragrnatic
Approach to the Nature and Object of What Can Be Known lndependently of Expe
rience” kuuluu filosofian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun
khjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 16.12,2011. Väitöskirjan arvostelua
varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä Associate Professor Robert Sin
clair (Brooklyn College, USA), kustos professori Mikko Yrjönsuuri, filosofian pää-
edustaja yliopistonlehtori Arto Laitinen ja asiantuntijajäsen professori Mika Oja
kangas ehdottavat väitöskiijan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 15/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin FM Lauri Järvilehdon väitöskirja arvosanalla
hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: Asia 15/liite A



Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Ahonen
Dekaani

Opintoasiainpäällikkö
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