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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: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

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: Hyväksyttiin esityslista.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3/liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan liite: asia 3/liite A

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
ni ina .1 .simanainen@jyu. fi
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Väitöskirjan arvostelu
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 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 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. FM Rauno Perttulan väitöskirjan arvostelu

FM Rauno Perttulan väitöskirja “Syrjäytymispuhe hallinnan strategiana opiskelijahuollon
sosiaalityössä” kuuluu sosiaalityön alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta
perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 20.2.2015 Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksessa. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty
arviointilautakunta, vastaväittäjä yliopistonlehtori VTT Eija Saurama (Helsingin yliopisto),
kustos professori Aila-Leena Matthies, professori Mikko Mäntysaari ja professori Kimmo
Jokinen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot
(asia 4/liite A)

- Rauno Perttulan väitöskirja (asia 4/liite B)
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Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin FM Rauno Perttulan väitöskirja arvosanalla

hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4lliite A

5. PsM Jussi Saarisen väitöskirjan arvostelu

PsM Jussi Saarisen väitöskirja “A Conceptual Analysis of the Oceanic Feeling — With a
Special Note on Fainterly Aestl etics” kuuluu filosofian alaan. Vastaväittäjä on antanut
väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 7.3.2015.

Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä FT, Dos. Joona

Taipale (Kööpenhaminan yliopisto), kustos professori Jussi Kotkavirta, professori Sara

Heinämaa ja professori Jaakko Seikkula ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla

kiittäen hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot

(asia 5/liite A)
- Jussi Saarisen väitöskirja (asia 5/liite 8)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Jussi Saarisen väitöskirja arvosanalla kiittäen

hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. PsM Suvi Karlan väitöskirjan arvostelu

PsM Suvi Karlan väitöskirja ‘7o Approach or to Avoid? Emotional Picture Viewing Effects

on Reflexive Responses in Humans” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut

väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 14.3.2015.

Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Magne

Arve Flaten (Norwegian University of Science and Technology), kustos dosentti Jan

Wikgren, professori Paavo Leppänen ja professori Anna-Maija Poikkeus ehdottavat
väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot

(asia 6/liite A)
- Suvi Karlan väitöskirja (asia 6/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Suvi Karlan väitöskirja arvosanalla

hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A
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7. Opiskelijavalinnat 2016, uusien opiskelijoiden määrät

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä
hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston hallitus päättää vuoden
2016 aloituspaikoista kokouksessaan 22.4.2015, Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuoden
2016 opiskelijavalintojen osalta aloituspaikkojen määrästä on keskusteltu psykologian
laitoksella sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineissa ja
maisteriohjelm issa.

Psykologian oppiaineessa luovutaan vuoden 2016 opiskelijavalinnoissa erillisestä
maisterivalinnasta ja ehdotetaan maisterivalintojen aloituspaikkamäärä lisättäväksi
päävalinnan aloituspaikkamäärään. Vuoden 2016 osalta muutoksia esitetään lisäksi
avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneiden ja siirto-opiskelijoiden
aloituspaikkamääriin. Yliopistopalveluista tulleen ohjeistuksen mukaan usean
valintaväylän tai hakukohteen yhteistä aloituspaikkamäärää ei ole mahdollista ilmaista,
vaan kuhunkin valintaväylään ja hakukohteeseen tulee vahvistaa oma
aloituspaikkamääränsä. Viime vuosina filosofian, sosiologian, valtio-opin ja
yhteiskuntapolitiikan oppiaineilla on ollut yhteinen avoimen väylän aloituspaikkamäärä.
Vuoden 2016 osalta oppiaineille esitetään omia aloituspaikkamääriä koskien hakua
avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille (tavoitetutkinto kandi + maisteri). Siirto-
opiskelijoille on tiedekunnassa ollut varattuna yksi yhteinen aloituspaikkamäärä. Vuoden
2016 opiskelijavalinnan osalta oppiaineille esitetään omia aloituspaikkamääriä.

Vuoden 2015 opiskelijavalinnoissa kulttuuripolitiikan englanninkielisellä ja
suomenkielisellä maisteriohjelmalla on yhteinen aloituspaikkamäärä. Vuoden 2016
opiskelijavalintoihin esitetään englanninkieliselle ja suomenkieliselle maisteriohjelmalla
erillisiä aloituspaikkamääriä, mutta kuitenkin siten, että kulttuuripolitiikan
maisteriohjelmien aloit.uspaikkamäärä on kokonaisuudessaan enintään 25.

Liitteet: - Vuoden 2016 opiskelijavalintojen aloituspaikat (asia 7/liite A)

Päätösehdotus: Päätetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen
2016 osalta valittavien uusien opiskelijoiden määrästä liitteen A mukaisesti.

Päätös: Päätettiin uusien opiskelijoiden määrästä liitteen A esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A



Pöytäkirjan vakuudeksi:

rhi-Anna Wilska ri Smah
Dekaani Amanuenssi
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