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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: Ehdotuksen mukaan.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3! Liitteet A-D)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan liite: asia 3/Liitteet A-D

OPINTOASIAT
(valrnistelija 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 tiedekuntaneuvostolle 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. TtM Arja Heikkisen väitöskirjan arvostelu

TtM Arja Heikkisen väitöskirja “Vaikeiden mielenterveyshäiriöiden tarpeenmukainen hoito
ja sen toteutuminen Kainuussa vuosina 2004-2005” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä
on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
28.2.2014. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä profes
sori (emer.) Erkki Väisänen (Oulun yliopisto), kustos professori (emer.) Jukka Aaltonen,
professori Mikko Mäntysaari ja professori Paavo Leppänen ehdottavat väitöskirjan hyväk
symistä arvosanalla hyväksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin TtM Arja Heikkisen väitöskirja arvosanalla
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
rialle.

5. YTM Riitta Ikosen lisensiaatintutkimuksen arvostelu

YTM Riitta Ikosen lisensiaatintutkimus “VARASLÄHTÖ uuteen hallinnon muotiin. Ta
paustutkimus Suomen ensimmäisestä kunnallisesta liikelaitoksesta” kuuluu sosiaalityön
alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 21.2.2014. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat pro
fessori Anna Metteri (Itä-Suomen yliopisto) ja professori San Rissanen (Itä-Suomen yliopis
to) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan sosiaalityön enikoistumiskoulutuksena, erikoisalana yhtei
sösosiaalityö.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Riitta Ikosen lisensiaatintutkimus arvosa
nalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuosille 2014-2015, 2015-
2016 ja 2016-2017
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Yliopiston johtosäännön (39) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat
maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat on valmisteltu psykologian ja yhteis
kuntatieteiden laitoksella noudattaen valtioneuvoston asetusta (794/2004) yliopistojen tut
kinnoista, valtioneuvoston asetusta (1039/2013) yliopistojen tutkinnoista annetun valtio
neuvoston asetuksen muuttamisesta sekä yliopiston tutkintosääntöä ja tiedekunnan pysy
väis määräyksiä.

Liitteissä A-H on esitetty tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmat. Liitteissä 1, J ja K
on esitetty tiedekunnan maisteriohjelmien opetussuunnitelmaL Liitteissä L-V on esitetty
tiedekunnan opintokokonaisuudet. Näistä perheopintojen perusopintokokonaisuus ja kan
salaisyhteiskunnan monitieteinen opintokokonaisuus toteutetaan Jyväskylän yliopiston
avoimen yliopiston toimesta.

Uusiin opetussuunnitelmiin tulee muutoksia verrattuna nykyisiin. Jotta opiskelijoiden
opintojen sujuva eteneminen voidaan turvata, tulee laitoksilla määritellä mahdollisimman
kattavat vastaavuustaulukot siitä kuinka jo suoritetut opinnot asettuvat tutkintojen uusiin
vaatimuksiin. Tämä on hyvä tehdä kevään aikana.

Liitteet:
- yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelma vuosille 2014-2017,

asia 6/liitteet A-V:

A: Psykologia
B: YFI YTK ja YTM tutkintojen rakenteet
C: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
D: Filosofia
E: Sosiaalityö
F: Sosiologia
G: Yhteiskuntapolitiikka
1-1: Valtio-oppi
1: Master’s Degree Programme in Development & International Cooperation
J: Master’s Degree Programme in Cultural Policy / Kulttuuripolitiikan
maisteriohjelma
K: Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma
L: Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus
M: Contemporary Issues in Psychology
P4: Perheopinnot (perusopinnot)
0: Elämänkatsomustieto
P: Etiikka
Q: Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet
R: Sukupuolentutkimus
5: Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuus
T: Living with Globalization
U: Työn ja työelämän opintokokonaisuus / Work and Working Life
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V: Kansalaisyhteiskunnan monitieteinen opintokokonaisuus

Päätösehdotus: Hyväksytään tiedekunnan opetussuunnitelmat liitteiden A-V mukai
sesti. Todetaan, että opetussuunnitelmatekstejä tullaan editoimaan ja muokkaamaan
opinto-opasta varten. Mikäli merkittäviä sisällöllisiä muutoksia tai lisäyksiä opetus-
suunnitelmaan tehdään, ne tuodaan tiedekuntaneuvoston päätettäväksi huhtikuun ja
toukokuun kokouksiin.

Todetaan, että laitoksilla valmistellaan vastaavuustaulukot siitä kuinka opiskelijoiden
jo suoritetut opinnot sopivat tutkintojen uusiin vaatimuksiin.

Todetaan edelleen, että tutkintosäännön mukaan edellisessä opetussuunnitelmassa
olevaa kirjallisuutta voidaan käyttää vähintään sen kalenterivuoden loppuun, jolloin
uusi opetussuunnitelma tulee voimaan.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan liite: asia 6/liitteet A-V

Pöytäkirjan vakuudeksi:

- ik Nurmi
Profe on, vt. puheenjohtaja

-

Niina Simanainen —

Opintoasiainpäällikkö


