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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1 §) ja hallituksen 14.10.2009 hyväksymän
hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan
yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

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
mahdollista vain poikkeustapauksissa ja siitä tulee tehdä merkintä pöytäkirjaan.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös:

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3/liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan liite: asia 3/liite A
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OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niina.j.simanainen@jyu.fi)

4. Pro gradu -tutlcielman arvostelu / Oschwald Martha, 3. käsittely

Development & International Cooperation -maisteriohjelmassa (pääaineena
yhteiskuntapolitiikka) opiskelevan Martha Oschwaldin pro gradu -tutkielman arvostelu on
ollut käsittelyssä tiedekuntaneuvoston kokouksissa 15.1.2014 ja 20.2.2014. Martha
Oschwaldin pro gradu -tutkielnian tarkastajat professori Jeremy Gould ja professori Maija
Järvelä ovat antaneet tarkastuslausuntonsa tutkielrnasta ja ehdottaneet tutkielmalle
arvosanaa tyydyttävä (2). Martha Oschwald on antanut vastineen tarkastajien lausuntoon.
Tiedekuntaneuvosto päätti 15.1.2014 kokouksessaan nimetä pro gradu -tutkielrnan
kolmanneksi tarkastajaksi tutkijatohtori Hannele Harjusen. Tutkijatohtori Hannele
Harjunen on antanut tarkastuslausuntonsa tutkielmasta ja ehdottanut tutkielmalle
arvosanaa tyydyttävä (2). Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.2.2014 Martha Oschwaldin
pro gradu -tutkielma hyväksyttiin arvosanalla tyyduttävä (2).

Yliopiston johtosäännön (45 §) mukaan oikaisupyyntö pro graclu -tutkielman arvostelusta
tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle. Martha Oschwald on tehnyt pro gradu -

tutkielman arvosteluun liittyvän oikaisupyynnön yliopiston tutkintolautakunnalle (asia
4/liite A). Tutkintolautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 2,4.2014 ja päättänyt
palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi tiedekuntaan. Perusteluna asian palautukselle
tiedekuntaan tutkintolautakunta on esittänyt kolme kohtaa, jotka on mainittu
tutkintolautakunnan pöytäkirjassa (asia 4/liite B). Oschwaldin pro gradu -tutkielman
ohjaaja ja 2. tarkastaja professori Marja Järvelä on kirjoittanut tutkintolautakunnan
käsittelyn jälkeen vastineen Oschwaldin oikaisupyyntöön (asia 4/liite C).

Liitteet:
- Martha Oschwaldin oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle (asia 4/liite A)
- Jyväskylän yliopiston tutkintolautakunnan pöytäkirja (asia 4/liite 8)
- Professori Marja Järvelän vastine (asia 4/liite C)

Päätösehdotus: Martha Oschwaldin pro gradu -tutkielman arvosana tyydyttävä (2) jää
voimaan, koska
1) pro gradu -tutkielma on kolmen tarkastajan toimesta arvosteltu ja saatu sama
a ry osana.
2) pro gradu -tutkielma on kokeneiden professorien alun perin ohjaama ja tarkastama ja
gradun arviointikriteereistä on keskusteltu maisteriseminaarin yhteydessä.
3) kolmas tarkastaja ei ole jäävi toimimaan tarkastajana.

Päätös: Martha Oschwaldin pro gradu -tutkielman arvosana tyydyttävä (2) jää voimaan,
koska
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1) pro gradu -tutkielma on kolmen tarkastajan toimesta arvosteltu ja saatu sama
arvosana,
2) pro gradu —tutkielma on kokeneiden professorien alun perin ohjaama ja tarkastarna ja
gradun arviointikriteereistä on keskusteltu maisteriseminaarin yhteydessä ja
3) kolmas tarkastaja ei ole jäävi toimimaan tarkastajana.

Pöytäkirjan liitteet:
- Martha Oschwaldin oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle (asia 4/liite A)
- Jyväskylän yliopiston tutkintolautakunnan pöytäkirja (asia 4/liite B)
- Professori Maija Järvelän vastine (asia 4/liite C)

5. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat
pysyväismääräykset, tarkennus

Jyväskylän yliopiston hallituksen 11.3.2010 hyväksymä tutkintosääntö astui voimaan
1.8.2010 alkaen. Tutkintosääntö säätelee laaja-alaisesti yliopiston opintoja. Tiedekunnan
opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismääräykset kokoavat tiedekunnan
opintohallinnollisia käytänteitä ja varmistavat opintohallinnon laadukkuutta,
tasavertaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Pysyvåismääräyksissä myös tarkennetaan joitakin
tutkintosäännön tiedekunnan päätettäväksi jättämiä kohtia.

Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.9.2013 hyväksyttiin tällä hetkellä voimassaolevat
tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismääräykset. Psykologian laitoksen
pedagoginen johtaja Timo Suutama esittää psykologian oppiainetta koskevaa tarkennusta
pysyväismääräyksiin. Asiasta on keskusteltu myös psykologian laitoksella. Suutama
ehdottaa, että psykologiassa oman pääaineen täydentäviä perus- ja aineopintoja ei
pääsääntöisesti sisällytetä maisterin tutkintoon (asia 5/liite A, tarkennus punaisella
kursiivilla s.5).

Liite: - Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat
pysyväismääräykset sisältäen tarkennusehdotuksen (asia 5/liite A)

Päätösehdotus: Hyväksytään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja
tutkintoja koskeviin pysyväismääräyksiin ehdotettu tarkennus.

Päätös: Hyväksyttiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja
koskeviin pysyväismääräyksiin ehdotettu tarkennus.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuosille 2014-2015, 2015-
2016 ja 2016-2017, lisäyksiä
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Yliopiston johtosäännön (39) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat
maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat on valmisteltu psykologian ja
yhteiskuntatieteiden laitoksella noudattaen valtioneuvoston asetusta (794/2004) yliopistojen
tutkinnoista, valtioneuvoston asetusta (1039/2013) yliopistojen tutkinnoista annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä yliopiston tutkintosääntöä ja tiedekunnan
pyrsyväismääräyksiä.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi tiedekunnan opetussuunnitelmat kokouksessaan 27.3.2014.
Päätöksessä todettiin, että opetussuunnitelmatekstejä tullaan editoimaan ja muokkaamaan
opinto-opasta varten. Todettiin myös, että mikäli merkittäviä sisällöllisiä muutoksia tai
lisäyksiä opetussuunnitelmaan tehdään, ne tuodaan tiedekuntaneuvoston päätettäväksi
huhtikuun ja toukokuun kokouksiin. Lisäksi todettiin, että laitoksilla valmistellaan
vastaavuustaulukot siitä kuinka opiskelijoiden jo suoritetut opinnot sopivat tutkintojen
uusiin vaatimuksiin.

Lisätään tiedekunnan opetussuunnitelmaan vuosille 2014-2017 kaksi yleisopintoihin
kuuluvaa valinnaista opintojaksoa, jotka ovat sisältyneet myös vuosien 2011-2014
opetussuunnitelmaan. Nämä opintojaksot ovat YTKY06O Luottamustehtävät (2-8 op) ja
MIJLT1100 Varusmiespalveluksen johtajakoulutus (5 op) (Asia 6/liite A). YTKYO6O
Luottamustehtävät -opintojaksossa suoritettavien opintopisteiden vaihteluväli on muutettu

rehtorin 7.11.2013 tekemän päätöksen (opintopisteet luottamustehtävistä yliopistolla)
mukaisesti.

Liite: - Opetussuunnitelmaan 2014-2017 lisättävät valinnaisiin yleisopintoihin
kuuluvat opintojaksot (asia 6/liite A)

Päätösehdotus: Hyväksytään opetussuunnitelmaan lisäyksenä valinnaisiin
yleisopintoihin kuuluvat opintojaksot liitteen (asia 6/liite A) mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin opetussuunnitelmaan lisäyksenä valinnaisiin yleisopintoihin
kuuluvat opintojaksot liitteen (asia 6/liite A) mukaisesti.

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A

7. 0KM Määräraha korkeakoulujen hakijasuman purkamiseen, esitys
opiskelijavalinnan aloituspaikkojen lisäämisestä psykologiaan ja sosiaalityöhön
vuosina 2014-2015

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä
hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston hallitus päätti vuoden
2015 aloituspaikoista kokouksessaan 2.4.2014.
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Hallituksen rakennepoliittisissa linjauksissa on korkeakoulutusta koskevana tavoitteena

työurien pidentäminen niiden alkupäästä. Korkeakouluopintoihin siirtymistä nopeutetaan

uudistamalla korkeakoulujen opiskelijavalintoja ja lisäämällä määräaikaisesti

korkeakoulutuksen sisäänottoa. Hallituksen kehyspäätöksen mukaan hakijasuman

purkuun kohdistetaan yhteensä 123 miljoonaa euroa, joka sisältää myös opintososiaaliset

kustannukset. Tavoitteena on lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja yhteensä vähintään
3000:lla vuosina 2014-2015. Lisäykset on tarkoitettu ensisijaisesti uusille ensimmäisen sykiin

tutkinto-opiskelijoille. Jyväskylän yliopistolle on laskennallisesti kohdennettu 147 (73+74)

lisäpaikkaa vuosi]le 2014-2015.

Tiedekunnilta on pyydetty esitykset lisapaikoista rehtorille 16.4.2014 mennessä,

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnassa OKM:n selvityspyyntö on käsitelty

yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtoryhmässä sekä psykologian ja sosiaalityön

oppiaineissa. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on tahollaan käsitellyt OKM:n

selvityspyynnön. Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan haetaan aloituspaikkojen lisäystä

psykologian ja sosiaalityön oppiaineisiin vuosien 2014 ja 2015 osalta. Lisäykset

kohdennetaan ensimmäisen syklin tutkinto-opiskelijoiden aloituspaikkoihin. Mikäli

OKM:ltä haettava avustus myönnetään, aloituspaikkoihin esitetään seuraavia lisäyksiä (ks.

myös asia 7/liite 8):

Psykologia:
vuosi 2014: 5 lisäaloituspaikkaa
vuosi 2015: 5 lisäaloituspaikkaa

Sosiaalityö:
vuosi 2014: 5 lisäaloituspaikkaa
vuosi 2015: 5 lisäaloituspaikkaa

Kokkolan yliopistokeskus Chyderiiuksen sosiaalityön maisterikoulutukseen haetaan myös

aloituspaikkojen lisäystä. Aikuiskoulutuksena toteutettaviin sosiaalityön maisteriopintoihin

valitaan OKM:n lisärahoituksen osalta opiskelijoita, joilla ei ole aiempaa maisteritutkintoa.

Mikäli OKM:ltä haettava avustus myönnetään, aloituspaikkoja esitetään lisättäväksi

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen sosiaalityön maisteriopintoihin vuosien 2014 ja

2015 osalta seuraavasti (ks. myös asia 7/liite 8):

Sosiaalityön maisteriopinnot KYC:ssa:
vuosi 2014: 5 lisäaloituspaikkaa
vuosi 2015: 5 lisäaloituspaikkaa

Liite:
- 0KM Määräraha korkeakoulujen hakijasuman purkamiseen (asia 7/liite A),

- Rehtorin esitys tiedekunnille (asia 7/liite B)
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Päätösehdotus:
1. Lisätään psykologian aloituspaikkoja viidellä (5) paikalla sekä vuonna 2014 että

vuonna 2015, mikäli OKM:ltä haettava lisärahoitus tätä tarkoitusta varten
myönnetään.

2. Lisätään sosiaalityön aloituspaikkoja viidellä (5) paikalla sekä vuonna 2014 että
vuonna 2015, mikäli OKM:ltä haettava lisärahoitus tätä tarkoitusta varten
myönnetään.

3. Lisätään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriopintojen
aloituspaikkoja viidellä paikalla (5) sekä vuonna 2014 että vuonna 2015, mikäli
0KM:Itä haettava lisärahoitus tätä tarkoitusta varten myönnetään.

Päätös:

1. Lisätään psykologian aloituspaikkoja viidellä (5) paikalla sekä vuonna 2014 että
vuonna 2015, mikäli OKM:ltä haettava lisärahoitus tätä tarkoitusta varten
myönnetään.

2. Lisätään sosiaalityön aloituspaikkoja viidellä (5) paikalla sekä vuonna 2014 että
vuonna 2015, mikäli OKM:ltä haettava lisärahoitus tätä tarkoitusta varten
myönnetään.

3. Lisätään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriopintojen
aloituspaikkoja viidellä paikalla (5) sekä vuonna 2014 että vuonna 2015, mikäli
OKM:ltä haettava lisärahoitus tätä tarkoitusta varten myönnetään.

Pöytäkirjan liitteet:
- 0KM Määräraha korkeakoulujen hakijasuman purkamiseen (asia 7/liite A)
- Rehtorin esitys tiedekunnille (asia 7/liite B)

Pöytäkirjan vakuudeksi:

/

Terhi-Anna Wilska
Dekaani

Nuna Simanainen
Opintoasiainpäällikkö




