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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin päätösvaltaisuus.

2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3. Ilmoitus‐ ja keskusteluasiat
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite A/Asia 3
Todettiin ilmoitusasiat.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. (014) 260 2804, mai‐
ja.t.poyhonen@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.
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 §).
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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 Minna Niemen väitöskirjan arvostelu
YTM Minna Niemen väitöskirja ”Moraalijärjestystä tuottamassa. Tutkimus poliisi‐
en työstä lasten parissa” kuuluu sosiaalityön alaan. Vastaväittäjä on antanut väi‐
töskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 21.8.2010.
Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arvolauselautakunta, vastaväittäjä dosentti
Päivi Honkatukia (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos), kustos professori Mikko Män‐
tysaari ja professori Jyrki Jyrkämä ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanal‐
la cum laude approbatur.
Liite: ‐ vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 4/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Minna Niemen väitöskirja arvosanalla
cum laude approbatur.

5. YTM Tarja Tapion väitöskirjan arvostelu
YTM Tarja Tapion väitöskirja ”Meilä on kaikila samanlaiset tarinat ‐ tarinankerron‐
tatutkimus tornionlaaksolaisuudesta vanhimpien aapualaisten arjessa ja tulevai‐
suudessa” kuuluu sosiologian (sosiaaligerontologian) alaan. Vastaväittäjä on anta‐
nut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
17.9.2010. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arvolauselautakunta, vastaväittäjä
professori Suvi Ronkainen (Lapin yliopisto), kustos professori Jyrki Jyrkämä ja pro‐
fessori Jeremy Gould ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla cum laude
approbatur.
Liite: ‐ vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 5/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Tarja Tapion väitöskirja arvosanalla cum
laude approbatur.

6. Pro gradu –tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Paso Tuulikki
Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuu‐
luvan pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten
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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. Yli‐
opiston johtosäännön (53 §) mukaan oikaisupyyntö pro gradu –tutkielman arvoste‐
lusta 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 perus‐
teella. Mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneu‐
vosto päättää arvostelusta.
Psykologian opiskelija Tuulikki Pason pro gradu –tutkielman tarkastajat professori
Mari Tervaniemi ja professori Jarl Wahlström ovat antaneet tarkastuslausuntonsa
tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa cum laude approbatur. Tuulikki
Paso on antanut vastineen tarkastajien lausuntoon.
Liite: ‐ tarkastajien lausunto Tuulikki Pason pro gradu –tutkielmasta ja Tuulikki
Pason vastine tarkastajien lausuntoon (asia 6/liite A)
Päätösehdotus: Nimetään Tuulikki Pason tutkielmalle kolmas tarkastaja.
Päätös: Nimettiin Tuulikki Pason pro gradu –tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi
professori Jaakko Seikkula.

7. Avoimen yliopiston opetussuunnitelma tiedekunnan vastuualueilla lkv 2010‐2011
Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten,
yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista
tasa‐arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto‐opetusta. Tiedekuntaneuvos‐
to on päättänyt avoimen yliopiston hakemuksista järjestää tiedekunnan vastuualu‐
eiden mukaista opetusta lukuvuonna 2010‐2011 kokouksissaan 25.3.2010, 27.5.2010
ja 17.6.2010.
Avoin yliopisto on hakenut edellä mainituissa kokouksissa käsitellyn opetuksen li‐
säksi oikeutta järjestää lukuvuonna 2010‐2011 psykologian perusopinnot (25 op)
Alkio‐opistossa, opintojakso Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden
psykologia (5 op) Lucina Hagmanin lukiossa sekä psykologian aineopinnot (36 op)
Tampereen kesäyliopistossa. Psykologian laitos on puoltanut hakemusta.
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Todetaan, että perusopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus on voimassa lu‐
kuvuoden 2010‐2011 ajan ja aineopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus kah‐
den lukuvuoden ajan 2010‐2012. Todetaan edelleen, että Jyväskylän ylipiston avoi‐
men yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä tämän päätöksen mukainen
opetus sisältyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
Päätösehdotus: Myönnetään avoimelle yliopistolle oikeus järjestää psykologian pe‐
rusopinnot (25 op) Alkio‐opistossa, opintojakso Kliininen psykologia I: Terveyden
ja mielenterveyden psykologia (5 op) Lucina Hagmanin lukiossa sekä psykologian
aineopinnot (36 op) Tampereen kesäyliopistossa.
Todetaan, että perusopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus on voimassa lu‐
kuvuoden 2010‐2011 ajan ja aineopintoja koskeva opetuksen järjestämisoikeus kah‐
den lukuvuoden ajan 2010‐2012. Todetaan edelleen, että Jyväskylän ylipiston avoi‐
men yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä tämän päätöksen mukainen
opetus sisältyy yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

8. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2010‐2011
/ kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelma
Yliopiston johtosäännön (47 §) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuun‐
nitelmat maaliskuun loppuun mennessä. Tiedekuntaneuvosto päätti 25.3.2010 ko‐
kouksessaan hyväksyä lukuvuoden 2010‐2011 opetussuunnitelmiksi edellisten lu‐
kuvuosien opetussuunnitelmat pienin tarkennuksin ja muutoksin. Kansainvälisen
kehitystyön maisteriohjelmassa toukokuussa 2010 aloittanut professori Jeremy
Gould on valmistellut maisteriohjelman opetussuunnitelmaan samankaltaisia pie‐
niä tarkennuksia, jotka muiden oppiaineiden ja maisteriohjelmien osalta käsiteltiin
tiedekuntaneuvostossa 25.3.2010. Maisteriohjelman opintojaksojen koodeihin saat‐
taa tulla tarkennuksia kokoukseen mennessä.
Liite: ‐ Kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelman opetussuunnitelma 2010‐2011
(asia 8/liite A)
Päätösehdotus: Hyväksytään kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelman opetus‐
suunnitelma 2010‐2011 liitteen A mukaisesti.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.
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9. Opiskelijavalinnat 2011 / valintaperusteet
Yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt yliopiston yleisistä valintaperusteista
lukuvuonna 2010‐2011 kokouksessaan 22.4.2010. Päätöksen mukaan tiedekunnat
laativat opiskelijavalintamenettelynsä sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa ja
pelkästään maisterin tutkintoa varten. Lisäksi tiedekunnat voivat laatia opiskelija‐
valintamenettelynsä pelkästään kandidaatin tutkintoa varten.
Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opiskelijoiden valintaperusteista. Vuoden 2011 valintaperusteista palvelukeskuk‐
sessa laadittuun luonnokseen on pyydetty oppiaineiden / maisteriohjelmien kom‐
mentit, jotka on otettu liitteessä A ehdotetuissa valintaperusteissa huomioon.
Sosiaalityön ja sosiologian valtakunnallisten yhteisvalintojen valintaperusteet on
valmisteltu yhteisvalintojen koordinaattorin toimesta ja käsitelty yhteisvalintojen
ohjausryhmässä 3.9.2010. Sen lisäksi niihin on pyydetty kommentteja sosiaalityön
ja sosiologian oppiaineista.
Liite: ‐ yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen 2011 valintaperus‐
teet (asia 9/liite A)
Päätösehdotus: Päätetään tiedekunnan opiskelijavalintojen 2011 valintaperusteista
liitteen A mukaisesti.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Ahonen
Dekaani

Maija Pöyhönen
Opintoasiainpäällikkö

