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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: 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 lähettärnällä 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: Ehdotuksen mukaan.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3/liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan liite: asia 3/liite A

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Miina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niina.j.sinwnainen@4vu.fi)

Väitöskirjan arvostelu
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Yliopiston johtosäännön (14 §) 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 ninwtä 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 antamiseen 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 (45 §)
mukaan oikaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.

4. YTM Anu Kettusen väitöskirjan arvostelu

YTM Anu Kettusen väitöskirja “Aika, yksilö- ja yhteiskuntakäsitykset suomalaisessa
tulevaisuuspolitiikassa” kuuluu valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta
perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 10.1.2015. Väitöskirjan
arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Risto Heiskala
(Tampereen yliopisto), kustos professori Marja Keränen, professori Mika Ojakangas ja
professori Tiina Silvasti ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja kustoksen lausunto (asia 4/liite A)
- Anu Kettusen väitöskirja (asia 4/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Anu Kettusen väitöskirja arvosanalla
hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A

5. PsM Ulla Mannisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu
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PsM Ulla Mannisen lisensiaatintutkimus “Neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen
vaikuttavuus tarkkaavuushäiriöisillä lapsilla” kuuluu psykologian alaan.
Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 11.12.2014. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat dosentti
Tuija Aro (Jyväskylän yliopisto) ja PsT Vesa Närhi (Itä-Suomen yliopisto) ovat antaneet
tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja ehd ottavat lisensiaatintutkimuksen
hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
neuropsykologia.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Ulla Mannisen lisensiaatintutkimus
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

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

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

Tiedekuntarieuvosto hyväksyi tiedekunnan opetussuunnitelmat kokouksessaan 27.3.2014.
Päätöksessä todettiin, että opetussuunnitelmatekstejä tullaan editoimaan ja muokkaamaan
opinto-opasta varten. Todettiin myös, että mikäli merkittäviä sisällöflisiä 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.

Muutetaan tiedekunnan opetussuunnitelmaa vuosille 2014-2017 kansainvälisen kehitystyön
maisteriohjelman (D&IC) ja kulttuuripolitiikan kv. maisteriohjelman yhteiskuntapolitiikan
pääaineopintojen osalta. Muutosehdotukset on selvitetty liitteessä (asia 6/liite A).

Liitteet: - Muutosehdotus koskien opetussuunnitelmaa vuosille 2014-2017
(asia 6/liite A)

Päätösehdotus: Hyväksytään muutokset opetussuunnitelmaan 2014-2017 liitteen A
mukaisesti (asia 6/liite A).
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Päätös: Hyväksyttiin muutokset opetussuunnitelmaan 2014-2017 liitteen A mukaisesti
(asia 6/liite A).

Pöytäkirjan liite: asia 6/ Liite A

7. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Anastasia Dmitrieva

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon
kuuluvan pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten
kuin tiedekuntaneuvosto tarkemmin määrää. Tutkielman tarkastajat kirjoittavat
yhteisen tai erilliset lausunnot, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.

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

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.

Kulttuuripolitiikan kansainvälisessä maisteriohjelmassa (pääaineena sosiologia)
opiskelevan Anastasia Dn-iitrievan pro gradu -tutkielman tarkastajat yliopistonlehtori
Pertti Jokivuori ja yliopistonopettaja Kaisu Kumpulainen ovat antaneet
tarkastuslausuntonsa tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä
(2). Anastasia Dmitrieva on antanut vastineen tarkastajien lausuntoon.

Liite: - tarkastajien lausunto Anastasia Dmitrievan pro gradu -tutkielmasta ja
Anastasia Dmitrievan vastine tarkastajien lausuntoon (Asia 7/ Liite A)

Päätösehdotus: Nimetään Anastasia Dmitrievan pro gradu -tutkielmalle kolmas
tarkastaja.

Päätös: Nimettiin Anastasia Dmitrievan pro gradu -tutkielman kolmanneksi
tarkastajaksi professori Kia Lindroos.

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A
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Pöytäkirj an vakuudeksi:

4
- Terhi-Anna Wilska

Dekaani

•/3/--t------—

Niina Simanaineri
Opintoasiainpäällikkö


