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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1 §) ja hallituksen 14.10.2009 hyväksymän hallintoasi
oiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan yliopiston hallin
toelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenis
tä on läsnä.

Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyä Jyväskylän yliopistossa koskevien ohjeiden
mukaan kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin ajoissa kuin mahdollista
ja vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista. Kokouksen aluksi
hyväksytään esityslista puheenjohtajan esittelystä.

Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä
ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Tällainen menettely on mah
dollista vain poikkeustapauksissa ja siitä tulee tehdä merkintä pöytäkirjaan.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista, johon lisättiin lisäasiana kohta 8.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (Asia 3/ Liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niina.j.simanainen@jyu.fi)

Väitöskirjan arvostelu
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Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väi
töskirjat. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kuukauden ku
luessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut kir
jalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa nämä esittävät oman ehdotuksensa väitöskir
jalle annettavasta arvosanasta tai arvolauseesta.

Tiedekuntaneuvoston tulee myös saada väitöskirjan hyväksymistä ja arviointia varten tieto
esitarkastajien, kustoksen ja oppiaineen pääedustajan näkemyksestä arvosanaksi tai arvo
lauseeksi. Tiedekunta voi myös nimetä erityisen arviointilautakunnan, joka tekee tiedekun
taneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista kuultuaan edellä mainittuja henkilöitä.
Kustos laatu tiedekuntaneuvostofle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väitöstilai
suudessa, joka myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa. Yhteiskuntatieteellisessä
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
tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (45 §) mukaan oi
kaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.

4. VTM Elisa Virkolan väitöskirjan arvostelu

VTM Elisa Virkolan väitöskirja “Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja - muistisaira
us yksinasuvan naisen arjessa” kuuluu sosiaalityön/sosiaaligerontologian alaan. Vastaväit
täjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
25.1.2014. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä profes
sori Marjaana Seppänen (Lapin yliopisto), kustos professori (emer.) Jyri Jyrkämä, professori
Anita Kangas ja professori Marjo Kuroneri ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanal
la kiittäen ?zyväksyfly.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin VTM Elisa Virkolan väitöskirja arvosanalla
kiittäen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A
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Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisen

siaatintutkimukset. Yliopiston tutkintosäännön (37 §) mukaan lisensiaatintutkimuksen tar

kastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa

perusteltu kirjallinen arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi. Mikäli

tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta, kumpikin laatu oman lausunnon. Erimielisyystilan

teessa tai mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta, tutkimukselle määrätään

kolmas tarkastaja, joka kahden kuukauden sisällä tehtävän saamisesta antaa oman kirjalli

sen lausuntonsa arvosanaehdotuksineen.

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on

samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009, 29). Ennen lisensiaatintutkimuksen

arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta

(Yliopistolaki 558/2009, 44).

Lisensiaatintutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määrää

mälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa

päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (45) mukaan

oikaisupyyntö lisensiaatintutkimuksen arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakun

nalle.

5. YTM Ulla Lehtisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu

YTM Ulla Lehtisen lisensiaatintutkimus “Monimuotoinen paha valvonnan haasteena yh

dyskuntaseuraamustyössä” kuuluu sosiaalityön alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin

31.3.2014. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat YTT Raija Väisänen (Itä-Suomen yliopisto) ja

YTT, hankejohtaja Lasse Rautniemi (Rikosseuraamuslaitos) ovat antaneet tutkimuksesta

perustellun arvostelulausuntonsa.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana

marginalisaatiokysymysten sosiaalityö.

Liite: - tarkastajien lausunnot (asia 5/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Ulla Lehtisen lisensiaatintutkimus arvosa

nalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon/ Oschwald Martha, 2.

käsittely

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan

pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten kuin tiedekun
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taneuvosto tarkemmin määrää. Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai erilliset lau
sunnot, jossa lie tekevät ehdotuksen arvosanaksi.

Ennen tutkielman arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkasta
jien lausunnosta. Mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta tai lausunnoista, tie
dekuntaneuvosto voi perustellusta syystä määrätä tutkielmalle kolmannen tarkastajan, joka
tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Yliopiston johtosäännön (45 §) mukaan
oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnal
le.

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan laitoksen johtaja määrää pro gradu -tutkielman
tarkastajat oppiaineen pääedustajan ehdotuksesta. Dekaani päättää pro gradu -tutkielmien
hyväksymisestä ja arvostelusta tarkastajien lausunnon perusteella. Mikäli opiskelija antaa
vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto päättää arvostelusta.

Development & International Cooperation -maisteriohjelmassa (pääaineena yhteiskuntapo
litiikka) opiskelevan Marthe Oschwaldin pro gradu -tutkielman tarkastajat professori
Jeremy Gould ja professori Marja Järvelä ovat antaneet tarkastuslausuntonsa tutkielmasta
ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Martha Oschwald on antanut vastineen
tarkastajien lausuntoon. Tiedekuntaneuvosto päätti 15.1.2014 kokouksessaan nimetä pro
gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi tutkijatohtori Hannele Harjusen.

Liite: - Tutkijatohtori Hannele Harjusen lausunto Martha Oschwaldin pro gradu -

tutkielmasta (asia 6/liite A). Tarkastajien lausunto Martha Oschwaldin pro gradu -

tutkielmasta ja Martha Oschwaldin vastine tarkastajien lausuntoon on toimitettu tie
dekuntaneuvoston jäsenille 15.1.2014 kokouksen materiaalin yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin Martha Oschwaldin pro gradu -tutkielma arvosanalla tyydyttävä
(2).

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A

7. Opiskelijavalinnat 2015, uusien opiskelijoiden määrät

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallituk
selle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston hallitus päättää vuoden 2015 aloi
tuspaikoista kokouksessaan 2.4.2014. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuoden 2015
opiskelijavalintojen osalta aloituspaikkojen määrästä on keskusteltu psykologian laitoksella
sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineissa ja maisteriohjelmissa.

Vuoden 2015 osalta muutoksia on tehty yhteiskuntatieteiden ja filosofian hakukohteen osal
ta siten, että oppiaineiden aloituspaikkamäärät on kirjattu erikseen oppiainekohtaisesti.
Vuonna 2015 käyttöön otettavassa korkeakoulujen sähköisessä haku- ja valintajärjestelmäs
sä (KSHJ) ei ole mahdollista toteuttaa hakukohteen sisäisiä priorisointeja. Tämän mukaises
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ti YFI hakukohteen oppiaineista (filosofia, sosiologia, valtio-oppi, yhteiskuritapolitiikka) on
tehtävä vuonna 2015 erilliset hakukohteet.

Liitteet: - Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikat (asia 4/liite A)

Päätösehdotus: Päätetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen
2015 osalta valittavien uusien opiskelijoiden määrästä liitteen A mukaisesti.

Päätös: Päätettiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen 2015 osalta
valittavien uusien opiskelijoiden määrästä liitteen A mukaisesti. Korjauksena lisättiin
kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman pääaineisiin sosiaalityö, jo
ka oli jäänyt esityslistan liitteestä pois.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A

8. PsL Kaisa Peltomaan väitöskirjan arvostelu

PsL Kaisa Peltomaan väitöskirja” ‘Opinkohan mä lukemaan?’ Lukivaikeuksien tunnista
minen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on
antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 8.2.2014.
Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Pekka
Niemi (Turun yliopisto), kustos professori Heikki Lyytinen, professori Jari-Erik Nurmi ja
PsT Minna Torppa ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsL Kaisa Peltomaan väitöskirja arvosanalla
hyväksytty.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Terhi-Anna Wilska
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö


