JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA 6/2015
Opintoasiat / A

Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani
Professori Terhi-Anna Wilska 7 Professori Jaakko Scikkula
Jäsen / Varajäsen
Professori Jari-Erik Nurmi / 1, Professori Timo Ahonen, 2. Raimo Lappalainen
Professori Paavo Leppänen /1. Professori Kaisa Aunola, 2. Katariina Salmela Aro
Professori Mika Ojakangas / 1. Professori Teppo Kröger, 2. Mikko Yönsuuri
Professori Mikko Mäntysaari 71. Professori Markku Lonkila, 2. Professori Anita Kangas
Yliopistonlehtori Sirpa Kannasoja 71. Yliopistonopettaja Sakarias SoL±a, 2. Akatemiawtkija Miira Tuominen
Lehtori Juha Holma / TutldjMohtori Noona Kiuru, 2. Yliopistonopettaja Timo Suutama
Tutkijatohtori Miriam Nokia / 1. Yliopistontutkija Jarno Mikkonen, 3. Tutldjatohtod Jarmo Hämäläinen
Opiskelija Meeri Haapakoski /1. Opiskelija Maukka MatUla
Opiskelija Armi Korhonen! 1. Opiskelija Topi-Veli Arpiainen
Opiskelija Pcttcri Paulahaiju 71. Opiskelija Anna Mikkonen
Pöytäkirjan pitäjä
opintoasiat Niina Simanainen, opintoasiainpäällikkö, puh. 040 805 3134, s-posti: niina.tsimanainen@jvu.fi

AIKA
PAIKKA

11.6.2015 klo 12.15
Kokous salissa Y33 134

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Todetaan päätösvaltaisuus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Ilmoitusasiat
4. PsM Riikka Heikkilän väitöskirjan arvostelu
5. YTM Maija Mänttäri-van der Kuipin väitöskirjan arvostelu
6. Pro gradu -tutkielman arvostelu, oikaisupyyntö ja vastine tarkastajien
lausuntoon / Hanna Kemppainen, 2. käsittely
7. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen haku vuonna 2015 /
Oikaisupyyntö Liisa Marttila
8. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta /
Sosiaalityön valintaperusteet 2016
9. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat
pysyväismääräykset, muutoksia

2
2
2
3
4
4
5
6
7

7

10. Psykologian laitoksen pro gradu -tutkielman arviointilomake,
uusi arviointilomake 1.8.2015 alkaen

8

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.

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niin a .j .si ma nai nen’jvu 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. PsM Riikka Heikkilän väitöskirjan arvostelu
PsM Riikka Heikkilän väitöskirja “Rapid Automatized Naming and Reading Fluency in
Children with Learning Difficulties” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut
väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 22.5.2015.
Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä Associate
Professor George K. Georgieu (University of Alberta), kustos professori Timo Ahonen,
professori Paavo Leppänen ja dosentti Noona Kiuru ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä
arvosanalla kiittäen hyväksytty.
Liitteet:

-

-

Päätös:

Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot
(asia 4/liite A)
Riikka Heikkilän väitöskirja (asia 4/liite B)

Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Riikka Heikkilän väitöskirja
arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A
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5. YTM Maija Mänttäri-van der Kuipin väitöskirjan arvostelu
YTM Maija Mänttäri-van der Kuipin väitöskirja “Work-Related Well-Being among Finnish
Frontline Social Workers in an Age of Austerity” kuuluu sosiaalityön alaan. Vastaväittäjä
on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
29.5.2015. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä
professori Helena Blomberg-Kroll (Helsingin yliopisto), kustos professori Mikko
Mäntysaari, professori Marjo Kuronen ja yliopistonlehtori Mia Tammelin ehdottavat
väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty.
Liitteet:

-

-

Päätös:

Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot
(asia 5/liite A)
Maija Mänttäri-van der Kuipin väitöskirja (asia 5/liite B)

Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Maija Mänttäri-van der Kuipin väitöskirja
arvosanalla kiittäe,z !zyz’äksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A
6. Pro gradu -tutkielman arvostelu, oikaisupyyntö ja vastine tarkastajien lausuntoon /
Hanna Kemppainen, 2. käsittely
Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan
pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten kuin
tiedekuntaneuvosto tarkemmin määrää. TutkieJman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai
erilliset lausunnot, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.
Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan laitoksen johtaja määrää pro gradu -tutkielman
tarkastajat oppiaineen pääedustajan ehdotuksesta. Dekaani päättää pro gradu -tutkielmien
hyväksymisestä ja arvostelusta tarkastajien lausunnon perusteella. Ennen tutkielrnan
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta.
Mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto päättää
arvostelusta.
Tiedekunnan pysyväismääräyksissä todetaan, että tarkastajien lausunto lähetetään
sähköpostitse ja vastineen antoaika on vähintään kaksi (2) arkipäivää. Mikäli tekijä esittää
vastineen esitetystä lausunnosta tai lausunnoista, tiedekuntaneuvosto voi perustellusta
syystä määrätä tutkielmalle kolmannen tarkastajan, joka tekee oman lausuntonsa
arvosanaehdotuksirieen. Yliopiston johtosäännön (45 §) mukaan oikaisupyyntö pro gradu
tutkielman arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.

-

Psykologian opiskelija Hanna Kemppaisen pro gradu -tutkielman tarkastajat tutkijatohtori
Sami Määttä ja professori Kaisa Aunola ovat antaneet tarkastuslausuntonsa tutkielmasta ja
ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Hanna Kemppaiselle lähetettiin 17.3.2015
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sähköpostitse tarkastajien lausunto. Hän ei ehtinyt määräaikaan mennessä saada
sähköpostia, eikä täten antaa vastinetta lausunnosta. Näin ollen dekaani hyväksyi ja
arvosteli pro gradu -tutkielman 19.3.2015 arvosanalla tyydyttävä (2).
Hanna Kemppainen teki 1.4.2015 oikaisupyynnön yliopiston tutkintolautakunnalle pro
gradu -tutkielmansa arvostelusta. Yliopiston tutkintolautakunta käsitteli oikaisupyynnön
kokouksessaan 29.4.2015. Tutkintolautakunnan mielestä yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan pysyväismääräysten mukainen gradun tarkastajien lausunnosta annettavan
vastineen antoaika on liian lyhyt (vähintään kaksi arkipäivää) ja se tulee muuttaa 14
vuorokauden mittaiseksi. Yliopiston tutkintolautakunta päätti kokouksessaan ehdottaa,
että Hanna Kemppaisen oikaisupyyntö pro gradu -tutkielmasta otetaan huomioon ja
palautetaan uudelleen käsiteltäväksi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon. Tiedekuntaneuvosto päätti 21.5.2015 kokouksessaan, että
Kemppaisen pro gradu -tutkielmalle määrätään kolmas tarkastaja. Tarkastajan nimeämisen
tiedekuntaneuvosto valtuutti psykologian laitokselle. Psykologian laitos on laitoksen
pedagogisen johtajan Timo Suutaman toimesta nimennyt 26.5.2015 kolmanneksi
tarkastajaksi yliopistotutkija Noona Kiurun. Noona Kiuru esittää lausunnossaan 2.6.2015
arvosanaa tyydyttävä (2).
Liitteet:

Kolmannen tarkastajan lausunto (asia 6/liite A)
Tarkastajien lausunto (asia 6/liite B)
Pro gradu —tutkielman hyväksyminen (asia 6/liite C)
Hanna Kemppaisen oikaisupyyntö yliopiston
tutkintolautakunnalle (1.4.2015) (asia 6/liite D)
Tarkastajien vastine Hanna Kemppaisen oikaisupyyntöön (24.4.2015)
(asia 6/liite E)
Hanna Kemppaisen pro gradu —tutkielman kansi ja tiivistelmä (pdf)
(asia 6/liite F)
Hanna Kemppaisen pro gradu —tutkielma (asia 6/liite C)
Pöytäkirja Jyväskylän yliopiston tutkintolautakunnan kokouksesta
29.4.2015 (nro 3/2015) (asia 6/ liite H)

-

-

-

-

-

-

-

-

Päätös:

Hyväksyttiin Hanna Kemppaisen pro gradu -tutkielma arvosanalla
tyydyttävä (2).

Pöytäkirjan liite: asia 6/liitteet A-H
7. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen haku vuonna 2015 /
Oikaisupyyntö PsM Liisa Marttila
Keväällä 2015 toteutettiin erikoispsykologikoulutuksen haku neuropsykologian
erikoisalalla. Haku päättyi 13.2.2015. Erikoispsykologikoulutus on psykologian maisterin
tutkinnon pohjalta suoritettava ammatillisesti painottunut tieteellinen jatkokoulutus, joka
johtaa psykologian lisensiaatin tutkintoon jollakin psykologian viidestä erikoisalasta
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(asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, OPM:n asetus yliopistojen koulutusvastuun
täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksesta 568/2005).
Hakemukset erikoispsykologikoulutukseen on käsitelty psykologian valtakunnallisen
Psykonet-yliopistoverkoston erikoispsykologikoulutuksen johtoryhmässä, jossa
tiedekunnan päättämien valintakriteerien perusteella on valmisteltu opiskelijavalinta
psykologian lisensiaatin tutkinnon sisältämään erikoispsykologin koulutukseen.
Psykologian laitoksen varapääedustaja on puoltanut 7.5.2015 Psykonet-yliopistoverkoston
esitystä valittavista opiskelijoista ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani on
päättänyt 11.5.2015 opiskelijavalinnasta tiedekunnan osalta. Opiskelijavalintaan
tyytymätön voi pyytää tiedekunnalta oikaisua opiskelijavalintaan neljäntoista päivän
kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.
Neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen hakenutta PsM Liisa Marttilaa ei
hyväksytty erikoispsykologikoulutukseen Jyväskylän yliopistoon. Marttila on 18.5.2015
laatinut oikaisupyynnön koskien erikoispsykologikoulutuksen haussa saatua pistemäärää
tutkimussuunnitelma-osiossa. Oikaisupyyntö on lähetetty yliopiston kirjaamon kautta
tiedekuntaan 20.5.2015. Tämän jälkeen oikaisupyyntö on lähetetty Psykonet
yliopistoverkoston koordinaattorille Kari Lehdelle, joka on puolestaan toimittanut
oikaisupyynnön neuropsykologian erikoisalaryhmälle lausunnolle. Kliinisen
neuropsykologian professori Laura Hokkanen on antanut oikaisupyynnöstä lausunnon
31.5.2015. Erikoispsykologikoulut-uksen johtoryhmä on 3.6.2015 vahvistanut lausunnon.
Professori Laura Hokkanen ehdottaa lausunnossa hakijaa valittavaksi koulutukseen
kokonaispistemäärällä 19,5.
Liite:

Liisa Marttilan oikaisupyyntö koskien erikoispsykologikoulutuksen
neurospsykologian erikoisalan opiskelijavalintaa ja professori Laura
Hokkasen (Psykonet-yliopistoverkoston) vastine Liisa Marttilan
oikaisupyyntöön (asia 7/liite A)

Päätös

Päätettiin valita Liisa Marttila suorittamaan psykologian lisensiaatin
tutkintoa neuropsykologian erikoisalalla.

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A

8. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2016 / sosiaalityön
yhteisvalinta, valintaperusteet vuodelle 2016
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opiskelijoiden valintaperusteista. Rehtori on 2.4.2015 päättänyt Jyväskylän yliopiston
opiskelijavalinnan yleisistä valintaperusteista vuoden 2016 valintoihin. Sosiaalityön
valtakunnallisen yhteisvalinnan valintaperusteet 2016 on valmisteltu yhteisvalinnan
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opintokoordinaattorin toimesta yhteistyössä eri yliopistojen sosiaalityön yksiköiden kanssa.
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön oppiaineesta on pyydetty myös erikseen kommentteja.
Tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien yksityiskohtaiset valintaperusteet
hyväksyttiin tiedekuntaneuvostossa 21.5.2015. Muiden oppiaineiden ja suomenkielisten
maisteriohjelmien osalta yksityiskohtaisista valintaperusteista tullaan päättämään
tiedekuntaneuvoston elokuun kokouksessa.
Liite: Sosiaalityön yhteisvalinta, valintaperusteet vuodelle 2016 (asia 8/liite A)
-

Ehdotus: Päätetään sosiaalityön valintaperusteista 2016 liitteen A mukaisesti.
Päätös Päätettiin sosiaalityön valintaperusteista 2016 liitteen A mukaisesti.
Pöytäkirjan liite: asia 8/liite A

9. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat
pysyväismääräykset, muutoksia
Jyväskylän yliopiston hallituksen 11.3.2010 hyväksymä nykyinen tutkintosääntö astui
voimaan 1.8.2010 alkaen. Tutkintosääntö säätelee laaja-alaisesti yliopiston opintoja. Uusi
tutkintosääntö astuu voimaan 1.8.2015.
Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.9.2013 hyväksyttiin tällä hetkellä voimassaolevat
tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismääräykset. Pysyväismääräyksiin
tehtiin joitain tarkennuksia tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2014. Tiedekunnan
opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismääräykset kokoavat tiedekunnan
opintohallinnollisia käytänteitä ja varmistavat opintohallinnon laadukkuutta,
tasavertaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Pysyväismääräyksissä myös tarkennetaan joitakin
tutkintosäännön tiedekunnan päätettäväksi jättämiä kohtia.
Jyväskylän yliopiston 1.8.2015 voimaan astuvan tutkintosäännön 39 §:n mukaan yleiseen
tenttitilaisuuteen on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pysyväismääräysten (s.6) mukaan yleiseen
kuulustelutilaisuuteen tulee ilmoittautua Korppi-järjestelmässä viimeistään kymmenen
päivää aiemmin. Pysyväismääräykset tulisi tältä osin muuttaa yliopiston uuden
tutkintosäännön mukaiseksi 1.8.2015 alkaen.
Edellä mainitun lisäksi tiedekunnan pysyväismääräyksissä (s.7) todetaan pro gradu
tutkielman arvosteluun liittyen seuraavasti: “Opiskelijalla on oikeus antaa vastine
tarkastajien lausunnosta ennen tutkielman hyväksymistä ja arvostelua. Mikäli opiskelija
antaa vastineen, tiedekuntaneuvosto päättää arvostelusta. Tiedekuntaneuvosto voi päättää
kolmannen tarkastajan nimeämisestä tutkielmalle. Tarkastajien lausunto toimitetaan
-
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opiskelijalle sähköpostitse ja opiskelijalla on vähintään kaksi arkipäivää aikaa vastineen
antamiseen.” Yliopiston tutkintolautakunta on kokouksessaan 29.4.2015 esittänyt, että
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tulisi muuttaa opiskelijan tarkastajien lausunnosta
antaman vastineen antoaika 14 päivään.
Liitteet:

-

-

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pysyväismääräykset (asia 9/liite A)
Jyväskylän yliopiston uusi tutkintosääntö (asia 9/liite B)

Päätösehdotus:
a) Muutetaan tiedekunnan pysyväismääräyksissä ilmoitettu yleiseen
tenttiin ilmoittautumisaika 1.8.2015 voimaan astuvan JY:n uuden
tutkintosäännön mukaiseksi (eli ilmoittauduttava viimeistään viikkoa
ennen tenttiä).
b) Muutetaan opiskelijan pro gradu -tutkielman tarkastajien lausunnosta
antaman vastineen antoaika kahdesta arkipäivästä 14 päivään.
Päätös:

a) Esityksen mukaan.
b) Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan liitteet: asia 9/liitteet Aja B

10. Psykologian laitoksen pro gradu -tutkielman arviointilomake, uusi arviointilomake
1.8.2015 alkaen
Psykologian laitoksen käyttämä pro gradu -tutkielman arviointilomake on hyväksytty
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.6.2011. Psykologian laitoksen pedagoginen johtaja
Timo Suutama esittää uuden pro gradu -tutkielman arviointilomakkeen käyttöönottoa
1.8.2015 alkaen. Arviointilomakkeesta on keskusteltu psykologian laitoksella ja uusi
arviointilomake on hyväksytty psykologian laitoksen opetuksen kehittämisryhmän
kokouksessa 25.5.2015.
Liite: Psykologian laitoksen pro gradu -tutkielman arviointilomake (asia 10/liite A)
-

Ehdotus:
a) Hyväksytään pro gradu -tutkielman arviointilomake liitteen A mukaisesti ja
b) otetaan arviointilomake käyttöön 1.8.2015
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Päätös:
a) Hyväksyttiin pro gradu -tutkielman arviointilomake liitteen A mukaisesti
b) päätettiin ottaa arviointilomake käyttöön 1.8.2015.
Pöytäkirjan liite: asia 10/ liite A

Pöytäkirjan vakuudeksi:

na

Wilska

Dekaani

iina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö

