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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: Esityksen 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
mahdollista vain poikkeustapauksissa ja siitä tulee tehdä merkintä pöytäkirjaan.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3/liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niina.j.simana jnen@jyu.fj)
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Väitöskirjan arvostelu
Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
väitöskirjat. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kuukauden
kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut
kirjalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa nämä esittävät oman ehdotuksensa
väitöskirjalle 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
tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista kuultuaan edellä mainittuja
henkilöitä. Kustos laatu tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta
väitöstilaisuudessa, 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 antarniseen 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.

4. YTM Helena Hirvosen väitöskirjan arvostelu

YTM Helena Hirvosen väitöskirja “Habitus and Care: Investigating Welfare Service
Workers” kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta
perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 10.5.2014. Väitöskirjan
arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä Professori Lisa Adkins
(University of Newcastle), kustos professori Teppo Kröger, professori Marja Järvelä ja
professori Marja Kerärien ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen
hyväksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Helena Hirvosen väitöskirja arvosanalla
kiittäen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A
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5. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2015

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opiskelijoiden valintaperusteista. Rehtori on 11.3.2014 päättänyt Jyväskylän yliopiston
opiskelijavalinnan yleisistä valintaperusteista vuoden 2015 valintoihin.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuoden 2015 valintaperusteita on käsitelty sekä
psykologian laitoksen että yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tarkoitusta varten
koolle kutsutuissa ryhmissä sekä yksiköissä laajemminkin. Sosiaalityön valtakunnallisen
yhteisvalinnan valintaperusteet on valmisteltu yhteisvalinnan koordinaattorin toimesta ja
käsitelty yhteisvalinnan oppiaineryhmässä. Lisäksi niihin on pyydetty kommentteja
sosiaalityön oppiaineesta.

Liite: - Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2015 (asia 5/liite A) ja
sosiaalityön valintaperusteet 2014 (asia 5/ liite B)

Ehdotus: Päätetään tiedekunnan opiskelijavalintojen 2015 valintaperusteista
liitteiden A ja B mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuosille 2014-2015, 2015-
2016 ja 2016-2017, lisäyksiä

Yliopiston johtosäännön (39) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat
maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat on valmisteltu psykologian ja
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella noudattaen valtioneuvoston asetusta (794/2004)
yliopistojen tutkinnoista, valtioneuvoston asetusta (1039/2013) yliopistojen tutkinnoista
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä yliopiston tutkintosääntöä ja
tiedekunnan pysyväisrnääräyksiä.

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

Lisätään tiedekunnan opetussuunnitelmaan vuosille 2014-2017 kolme uutta
opintokokonaisuutta ja yleisopintojaksoja sekä tarkennetaan maisteriohjelmien
pääaineopintoja. Lisäys- ja tarkennusehdotukset on selvitetty liitteissä (asia 6/liitteet A, B ja
C).



Liitteet: - Opetussuunnitelmaan 2014-2017 lisättävät
- opintokokonaisuudet (asia 6/liite A)
- yleisopintojaksot (asia 6/liite 8)
- tarkennukset koskien maisteriohjelmien pääaineopintoja (asia 6/liite C)

Päätösehdotus: Hyväksytään opetussuunnitelmaan 2014-2017 lisäykset ja
tarkennukset liitteiden A, 8 ja C mukaisesti (asia 6/liitteet A, B ja C).

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Terhi-Anna Wilska
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö




