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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3. Ilmoitusasiat
Liite A: Dekaanin ja laitosjohtajien päätöksiä / henkilöstöasiat
Liite B: Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat
Todettiin tiedoksi.

4. Tiedekuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastusmenettely
Jyväskylän yliopiston hallituksen 14.10.2009 hyväksymän hallintoasioiden ja muiden asi‐
oiden käsittelymenettelyn mukaan monijäsenisessä hallintoelimessä tulee päättää pöytä‐
kirjan tarkastamisesta. Mahdollisia menettelytapoja ovat tulevassa kokouksessa tarkasta‐
minen tai kahden pöytäkirjatarkastajan määrääminen. Hallintoelin voi päättää myös
muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja.
Ennen vuotta 2010 tiedekuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastusmenettelynä on käytetty
puheenjohtajan ja kokouksessa läsnä olevien valmistelijoiden allekirjoituksilla vahvista‐
mista. Esittelymenettelyn poistuttua tarkastusmenettelyksi on mahdollista hyväksyä pu‐
heenjohtajan ja kokouksessa läsnä olleiden pöytäkirjan pitäjien allekirjoituksilla vahvista‐
minen.
Ehdotus: Hyväksytään pöytäkirjan tarkastusmenettelyksi puheenjohtajan ja
kokouksessa läsnä olleiden pöytäkirjan pitäjien allekirjoituksilla
vahvistamisen.
Päätös:

Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti.
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5. Toimintakertomus
Tiedekunnan toimintakertomusta on valmisteltu laitosyhteistyönä. Laitoksilla ei tehdä
erillisiä toimintakertomuksia. Toimintakertomus lähetetään hallintovirastoon, jossa val‐
mistellaan koko organisaatiota kuvaava toimintakertomus. Toimintakertomukset ovat osa
laatujärjestelmää.
Liite: Toimintakertomus 2009 (liite A /asia 5)
Ehdotus:

Hyväksytään vuoden 2009 toimintakertomus

Päätös: :

Esityksen mukaisen.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. (014) 260 2804,
maija.t.poyhonen@jyu.fi)
Väittelyluvan myöntäminen, vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan ni‐
meäminen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen
Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan esitarkastajien lausunnossa voidaan esit‐
tää väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä. Esitarkastajien
annettua lausuntonsa, tiedekunta päättää väittelyluvan myöntämisestä oppiaineen pää‐
edustajan ehdotuksesta. Yliopistolain (44§) mukaan tekijälle on varattava tilaisuus vasti‐
neen antamiseen esitarkastajien lausunnoista.
Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan väitöskirjan tarkastustilaisuutta varten
tiedekuntaneuvosto nimeää kustoksen sekä vastaväittäjän, väitöstilaisuuden ajankohdan
sekä väitöskirjan arvolauselautakunnan.
Tieto vastaväittäjäksi ehdotetusta henkilöstä toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja
väitöskirjan tekijälle samanaikaisesti. Mikäli väitöskirjan tekijä on tyytymätön ehdotuk‐
seen, hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asia käsitellään (tie‐
dekunnan pysyväismääräykset 10§). Yliopiston käytännön mukaan kustoksen tulee olla
Jyväskylän yliopiston palveluksessa oleva professori tai emeritusprofessori.
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6. Väittelyluvan myöntäminen YTM Anne Luomalalle ja vastaväittäjän, kustoksen
ja arvolauselautakunnan nimeäminen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajan‐
kohdasta päättäminen
Tiedekuntaneuvoston 11.12.2008 määräämät esitarkastajat dosentti Eeva Aarnio (Jyväsky‐
län yliopisto) ja professori Pertti Ahonen (Tampereen yliopisto) ehdottavat lausunnois‐
saan väittelyluvan myöntämistä YTM Anne Luomalalle. Hänen väitöskirjatyönsä ”Politii‐
kan mahdollisuudesta valtuuston talousarviokokouksessa” kuuluu valtio‐opin alaan.
Professori Marja Keränen ehdottaa, että vastaväittäjäksi määrätään professori Pertti Aho‐
nen (Tampereen yliopisto) ja kustokseksi professori Marja Keränen. Edelleen professori
Marja Keränen ehdottaa, että edellisten lisäksi arvolauselautakuntaan nimetään pääaineen
edustaja professori Pekka Korhonen ja tiedekunnan edustajaksi professori Martti Siisiäi‐
nen.
Väitöstilaisuuden ajankohdaksi professori Marja Keränen ehdottaa 9.4.2010 (Paulaharjun
sali).
Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäytetöistä
vastaavalla henkilöllä. YTM Anne Luomalalla ei ole huomauttamista esitarkastajien lau‐
suntoihin.
Liitteet: ‐ esitarkastajien lausunnot (liite A/asia 6)
Ehdotus:
1. Myönnetään YTM Anne Luomalalle väittelylupa.
2. Määrätään vastaväittäjäksi professori Pertti Ahonen ja kustokseksi professori
Marja Keränen. Arvolauselautakuntaan nimetään pääaineen edustaja professori
Pekka Korhonen ja tiedekunnan edustajaksi professori Martti Siisiäinen.
3. Päätetään väitöstilaisuuden ajankohdaksi 9.4.2010 klo 12.

Päätös:
1. Esityksen mukainen.
2. Esityksen mukainen.
3. Esityksen mukainen.

Esitarkastajien määrääminen väitöskirjatyölle
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitös‐
kirjojen esitarkastajat. Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan tiedekuntaneuvos‐
to määrää väitöskirjatyölle kaksi esitarkastajaa, joiden tulee olla mieluiten dosentteja tai
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professuuriin nimettyjä sekä mieluiten oman yliopiston ulkopuolelta. Väitöskirjatyön oh‐
jaajia kuultuaan ehdotuksen esitarkastajiksi tekee oppiaineen pääedustaja.
Tieto esitarkastajiksi ehdotetuista toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väitöskirja‐
työn tekijälle samanaikaisesti. Mikäli väitöskirjatyön tekijä on tyytymätön ehdotukseen,
hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asia käsitellään (tiedekun‐
nan pysyväismääräykset 10§).

7. Esitarkastajien määrääminen YTM Tarja Tapion väitöskirjatyölle
Sosiaaligerontologian pääedustaja professori Jyrki Jyrkämä ehdottaa YTM Tarja Tapion
väitöskirjatyön ””Meilä on kaikila samanlaiset tarinat”. Tarinankerrontatutkimus tornion‐
laaksolaisuudesta vanhimpien aapualaisten arjessa ja tulevaisuudessa” esitarkastajiksi
professori Suvi Ronkaista (Lapin yliopisto) ja dosentti Peter Öbergia (Gävlen yliopisto,
Ruotsi). Väitöskirjatyö kuuluu sosiaaligerontologian alaan.
Väitöskirjatyön käsikirjoitus on nähtävänä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen
opinnäytteistä vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus:

Määrätään esitarkastajiksi professori Suvi Ronkainen ja dosentti Pe‐
ter Öberg.

Päätös:

Esityksen mukainen.

8. Esitarkastajien määrääminen PsL Eija‐Liisa Rautiaisen väitöskirjatyölle
Psykologian varapääedustaja professori Taru Feldt ehdottaa PsL Eija‐Liisa Rautiaisen väi‐
töskirjatyön ”Co‐construction and collaboration in couple therapy for depression” esitar‐
kastajiksi professori Peter Roberia (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) ja professori
Per Jenseniä (Diakonhjemmets Hogskole, Norja). Väitöskirjatyö kuuluu psykologian
alaan.
Väitöskirjatyön käsikirjoitus on nähtävänä psykologian laitoksen opinnäytteistä vastaaval‐
la henkilöllä.
Ehdotus:

Määrätään esitarkastajiksi professori Peter Rober ja professori Per
Jensen.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Tarkastajien määrääminen lisensiaatintutkimukselle
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tarkas‐
tajat lisensiaatintutkimuksille. Tiedekunnan pysyväismääräysten (9§) mukaan laitok‐
sen/yksikön jatko‐opinnoista vastaava professori ehdottaa tiedekuntaneuvostolle kaksi
tarkastajaa lisensiaatintutkimuksen tarkastamista varten. Tarkastajien tulee olla tohtorin
tutkinnon suorittaneita.

9. Tarkastajien määrääminen PsM Sari Nevalaisen lisensiaatintutkimukselle
Psykologian varapääedustaja professori Taru Feldt ehdottaa PsM Sari Nevalaisen psyko‐
logian alaan kuuluvan lisensiaatintutkimuksen ”Hoitosuhteen syntyminen ja työntekijöi‐
den hoitoa ohjaavat mielikuvat akuutin psykoosin alkuvaiheen hoidossa” tarkastajiksi
dosentti Juha Holmaa ja PsT Kauko Haarakangasta (Länsi‐Pohjan sairaanhoitopiiri).
Lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus on nähtävänä psykologian laitoksen opinnäytteistä
vastaavalla henkilöllä.
Ehdotus:

Määrätään tarkastajiksi dosentti Juha Holma ja PsT Kauko Haara‐
kangas.

Päätös:

Esityksen mukainen.

10. Vuoden 2010 opiskelijavalinnan valintakriteereiden muuttaminen / haku sosiaali‐
työn maisteriopintoihin (Jyväskylä)
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiske‐
lijoiden valintaperusteista. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksissaan 17.9.2009 ja
22.10.2009 vuoden 2010 opiskelijavalinnan valintakriteereistä.
Sosiaalityön maisteriopintoihin Jyväskylään valintakriteereinä päätettiin vaatia suoritetun
kandidaatin tutkinnon, maisterin tutkinnon tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon
lisäksi joko em. tutkinnossa tai tutkinnon lisäksi tehtynä sosiaalityön perus‐ ja aineopinnot
(25op+60op) pääaineen vaatimusten mukaisesti.
Sittemmin on huomattu, että valintakriteerinä sosiaalityön maisteriopintoihin Jyväskylään
tulisi olla aiemman tutkinnon osana tai sen lisäksi tehtynä sosiaalityön perus‐ ja aineopin‐
not pääaineen tai sivuaineen vaatimusten mukaisesti. Sosiaalityön perus‐ ja aineopinnot
tutkinnon lisäksi tehtyinä on mahdollista suorittaa pääaineen vaatimusten mukaisesti ai‐
noastaan Kokkolassa avoimen yliopiston opetuksena. Muualla avoimessa yliopistossa so‐
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siaalityön perus‐ ja aineopinnot on mahdollista suorittaa ainoastaan sivuainevaatimusten
mukaisesti tehtyinä. Näin ollen on perusteltua, että valintakriteerinä on pääaineen tai si‐
vuaineen mukaisesti suoritetut sosiaalityön perus‐ ja aineopinnot.
Ehdotus:

Muutetaan tiedekunnan opiskelijavalinnan valintakriteereitä koski‐
en hakua sosiaalityön maisteriopintoihin Jyväskylään kuulumaan
seuraavasti: ”Maisteriopintoja valitaan suorittamaan enintään 10
opiskelijaa, joilla on ennestään kandidaatin tutkinto, maisterin tut‐
kinto tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinto sekä aiemmassa
tutkinnossa tai tutkinnon lisäksi tehtynä sosiaalityön perus‐ ja aine‐
opinnot pääaineen tai sivuaineen vaatimusten mukaisesti.”

Päätös:

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Ahonen
Dekaani

Raili Törmäkangas
Hallintopäällikkö

Maija Pöyhönen
opintoasiainpäällikkö

