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1. Todetaan päätösvaltaisuus 

 

Yliopiston johtosäännön (78 §) 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 mahdollis-

ta 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: Ehdotuksen mukaan 

 

3. Ilmoitusasiat 

 

Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Asia 3/ liitteet A ja B 

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan 

 

OPINTOASIAT 

(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,   

niina.j.simanainen@jyu.fi) 

 

Väitöskirjan arvostelu 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väi-

töskirjat. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kuukauden 

kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut 

kirjalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa nämä esittävät oman ehdotuksensa väi-

töskirjalle annettavasta arvosanasta tai arvolauseesta. 

mailto:niina.j.simanainen@jyu.fi
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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 tie-

dekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista kuultuaan edellä mainittuja henki-

löitä. Kustos laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väi-

töstilaisuudessa, joka myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa. Yhteiskuntatie-

teellisessä 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 (Yliopisto-

laki 558/2009, 44 §). 

 

Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallin-

toelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53 §) mukaan oi-

kaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle. 

 
 

4. YTM, DI Suvi Huttusen väitöskirjan arvostelu 

 

YTM, DI Suvi Huttusen väitöskirja “Sustainability and Meanings of Farm-Based Bioener-

gy Production in Rural Finland” kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan. Vastaväittäjä on an-

tanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 15.2.2013. 

Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Terry 

Marsden (Cardiff University), kustos professori Marja Järvelä ja professori Esa Konttinen 

ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty. 

 

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

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM, DI Suvi Huttusen väitöskirja arvosanalla 

kiittäen hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A 

 

5. PsM, VTM Lottaliina Tynkkysen väitöskirjan arvostelu 

 

PsM, VTM Lottaliina Tynkkysen väitöskirja “Adolescents’ Career Goals in Social Context” 

kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen 
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lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 22.2.2013. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty 

arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Bettina S. Wiese (RWTH Aachen University), 

kustos professori Katariina Salmela-Aro, dosentti Taru Feldt ja dosentti Katja Kokko eh-

dottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 5/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM, VTM Lottaliina Tynkkysen väitöskirja ar-

vosanalla kiittäen hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A 

 

 

6. Opiskelijavalinnat 2014, uusien opiskelijoiden määrät 

 

Yliopiston johtosäännön (27 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallituk-

selle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston hallitus päättää vuonna 2014 

yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määristä kokouksessaan 10.4.2013. Yhteiskun-

tatieteellisen tiedekunnan vuoden 2014 valintaperusteita on käsitelty psykologian laitok-

sella sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineissa ja maisteriohjelmissa. 

Aloituspaikkojen osalta ehdotetaan seuraavia muutoksia tai lisäyksiä verrattuna vuoden 

2013 uusien opiskelijoiden määriin: 

 

- Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan (Master’s Degree Programme in Cultural Po-

licy) otetaan vuonna 2014 30 opiskelijan sijaan enintään 25 opiskelijaa. 

- JY:n sosiaalityön maisteriopintojen valintojen osalta lisätään aloituspaikkoja kym-

menellä (10:stä 20:een) sekä vuoden 2013 että vuoden 2014 opiskelijavalinnoissa, 

mikäli tähän osoitetaan OKM:sta riittävä resursointi. Muussa tapauksessa sisäänot-

tomäärä säilyy entisellään. 

 

Liitteet: - Vuoden 2014 opiskelijavalintojen aloituspaikat (asia 6/liite A) 

 

Päätösehdotus: Päätetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen 

2014 osalta valittavien uusien opiskelijoiden määrästä liitteen A mukaisesti. 

  

Päätös: Päätettiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen 2014 osalta 

valittavien uusien opiskelijoiden määrästä. Hyväksyttiin pohjaehdotuksena ollut liite 

A muilta osin, mutta poistettiin Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden mo:n, MDP 

in Cultural Policy/kulttuuripolitiikan mo:n ja MDP in Development & International 

Cooperation –ohjelman osalta sana enintään aloituspaikkatiedoista. 
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