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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: Ehdotuksen mukaan.

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: Ehdotuksen mukaan.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3/liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan liite: asia 3/liite A
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OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niina.j.simanainen@jyu.fi)

Väitöskirjan arvostelu
Yliopiston johtosäännön (19 §) 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 (53 §)
mukaan oikaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.

4. VTM Riina Yrjölän väitöskirjan arvostelu

VTM Riina Yrjölän väitöskirja “The Clobal Politics of Celebrity Humanitarianism” kuuluu
valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen
lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 24.5.2014. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty
arviointilautakunta, vastaväittäjä Professori Matt Davies (Newcastle University), kustos
dosentti Kia Lindroos ja lehtori Miikka Pyykkönen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä
arvosanalla hyväksytty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 4/liite A)
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Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin VTM Riina Yrjölän väitöskirja arvosanalla

hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A

5. YTM Miikka Salon väitöskirjan arvostelu

YTM Miikka Salon väitöskirja “Uusiutuva energia ja energiajärjestelmän konsensus:

Mekanisminen näkökulma liikenteen biopolttoaineiden ja syöttötariffin käyttöönottoon

Suomessa” kuuluu sosiologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun

kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 7.6.2014. Väitöskirjan arvostelua varten

nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä HTT, dosentti Jarmo Vehmas (Turun yliopisto),

kustos dosentti Tapio Litmanen, professori Markku Lonkila ja professori Marja Järvelä

ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Miikka Salon väitöskirja arvosanalla

kiittäen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella

lisensiaatintutkimukset. Yliopiston tutkintosäännön (37 §) mukaan lisensiaatintutkimuksen

tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen

antaa perusteltu kirjallinen arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.

Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta, kumpikin laatu oman lausunnon.

Erimielisyystilanteessa tai mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta,

tutkimukselle määrätään kolmas tarkastaja, joka kahden kuukauden sisällä tehtävän

saamisesta antaa oman kirjallisen lausuntonsa arvosanaehdotuksineen.

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on

samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009, 29). Ennen lisensiaatintutkimuksen

arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta

(Yliopistolaki 558/2009, 44).

Lisensiaatintutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston

määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän

kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön

(45) mukaan oikaisupyyntö lisensiaatintutkimuksen arvostelusta tehdään yliopiston

tutkintolautakunnalle.
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6. VTK Petteri Paasion lisensiaatintutkimuksen arvostelu

VTK Petteri Paasion lisensiaatintutkimus “Näyttöön perustuva sosiaalityön käytäntö —

järjestelmällinen katsaus vuosina 2010-2012 julkaistuista tutkimuksista” kuuluu
sosiaalityön alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 27.5.2014. Lisensiaatintutkimuksen
tarkastajat Professori Ilmari Rostila (Tampereen yliopisto) ja professori Kyösti Raunio
(Tampereen yliopisto) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja
ehdottavat lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
hyvinvointipalvelu t.

Liite: - tarkastajien lausunnot (asia 6/liite A)

Päätös: Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin VTK Petteri Paasion lisensiaatintutkimus
arvosanalla kiittäe,z hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A

7. LitM Anu Kangasniemen lisensiaatintutkimuksen arvostelu

LitM Anu Kangasniemen lisensiaatintutkimus “Towards a Physically More Active Lifestyle
Based on One’s Own Values: The Results of a Randomized Controlled Tria among
Physically Inactive Adults” kuuluu psykologia alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin
3.6.2014. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat professori Martti T. Tuomisto (Tampereen
yliopisto) ja professori (emeritus) Markku Ojanen (Tampereen yliopisto) ovat antaneet
tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja ehdottavat lisensiaatintutkimuksen
hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
terveyspsykologia.

Liite: - tarkastajien lausunnot (asia 7/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin LiTM Anu Kangasniemen lisensiaatintutkimus
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A

8. PsM Rijkka Nurmennon lisensiaatintutkimuksen arvostelu

PsM Riikka Nurmennon lisensiaatintutkimus “Terapiasuhdetta koskeva keskustelu ja
toimijuuden rakentuminen pitkässä psykoterapiassa” kuuluu psykologia alaan.
Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 30.5.2014. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat professori
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Aarno Laitila (Itä-Suomen yliopisto) ja PsT Katja Kurri (HYKS Psykiatriakeskus) ovat
antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja ehdottavat
lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
psykoterapia.

Liite: - tarkastajien lausunnot (asia 8/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin FsM Riikka Nurmennon lisensiaatintutkimus
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 8/liite A

9. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuosille 2014-2015, 2015-
2016 ja 2016-2017, lisäyksiä

Yliopiston johtosäännön (39) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat
maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat on valmisteltu psykologian ja
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella noudattaen valtioneuvoston asetusta (794/2004)
yliopistojen tutkinnoista, valtioneuvoston asetusta (1039/2013) yliopistojen tutkinnoista
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä yliopiston tutkintosääntöä ja
tiedekunnan pysyväismääräyksiä.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi tiedekunnan opetussuunnitelmat kokouksessaan 27.3.2014.
Päätöksessä todettiin, että opetussuunnitelmatekstejä tullaan editoimaan ja muokkaamaan
opinto-opasta varten. Todettiin myös, että mikäli merkittäviä sisällöllisiä muutoksia tai
lisäyksiä opetussuunnitelmaan tehdään, ne tuodaan tiedekuntaneuvoston päätettäväksi.
Lisäksi todettiin, että laitoksilla valmistellaan vastaavuustaulukot siitä kuinka
opiskelijoiden jo suoritetut opinnot sopivat tutkintojen uusiin vaatimuksiin.

Lisätään tiedekunnan opetussuunnitelmaan vuosille 2014-2017 yhteiskuntaopin
pätevyyden tuottavat opinnot (vähintään 60 op). Yhteiskuntaopin pätevyyden tuottavat
opinnot on esitelty liitteessä (asia 9/liite A). Muita yksittäisiä lisäyksiä ja tarkennuksia
oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmiin on esitelty liitteessä B (asia

8/liite B).

Liitteet:
- Yhteiskuntaopin opettajan pätevyys lv. 2014-2017 (asia 9/liite A)
- muita lisäyksiä ja tarkennuksia YTK:n opetussuunnitelmaan 2014-2017 (asia 9/liite B)

Päätösehdotus: Hyväksytään YTK:n opetussuunnitelmaan 2014-2017 lisäyksenä
a) yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden tuottavat opinnot liitteen A mukaisesti
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b) muut lisäykset ja tarkennukset liitteen 8 mukaisesti

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan liitteet: Asia 9/liite A ja liite B

10. Opiskelijavalinnat 2014 Development and International Cooperation -
maisteriohjelma / Oikaisupyyntö Amir Kassim

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta
kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa
valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 42 §:n mukaan
opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua asianomaisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvostolta tai erillislaitoksen johtokunnalta.

Amir Kassim on hakenut kevään 2014 haussa Development and International Cooperation -

maisteriohjelmaan pääaineena yhteiskuntapolitiikka. Amir Kassim on lähettänyt
tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien opiskelijavalintaa, koska ei tullut valituksi
maisteriohjelmaan. Maisteriohjelman opiskelijavalintaryhmä, joka koostuu sekä
maisteriohjelman että pääaineen edustajista, on käsitellyt oikaisupyynnön.

Maisteriohjelman valintaryhmä on antanut perustellun vastineensa koskien Amir Kassimin
oikaisupyyntöä. Vastineen perusteella oikaisupyyntö ei anna aihetta päätöksen
muuttamiseen.

Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätökseen
haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston
päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään,
Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston
hallintoelimen päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).

Liite: - Amir Kassimin oikaisupyyntö ja Development and International Cooperation —

maisteriohjelrnan opiskelijavalintaryhmän vastine (asia 10/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Amir Kassimin oikaisupyyntö Development and
International Cooperation -maisteriohjelman opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi
maisteriohjelman opiskelijavalintaryhmän vastineen perusteella.
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Päätös: Todettiin Amir Kassimin oikaisupyyntö Development and International
Cooperation -maisteriohjelman opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi
maisteriohjelman opiskelijavalintaryhmän vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia 10/liite A

11. Opiskelijavalinnat 2014 Psykologia / Oikaisupyyntö Tanja Tamminen

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta
kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa
valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 42 §:n mukaan
opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua asianomaisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvostolta tai erillislaitoksen johtokunnalta.

Tanja Tamminen on hakenut kevään 2014 siirto-opiskelijavalinnassa psykologian
maisteriopintoihin. Tanja Tamminen on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien
opiskelijavalintaa, koska ei tullut valituksi maisteriopintoihin. Psykologian laitoksen
pedagoginen johtaja Timo Suutama on antanut perustellun vastineensa koskien Tanja
Tammisen oikaisupyyntöä. Vastineen perusteella oikaisupyyntö ei anna aihetta päätöksen
muuttamiseen.

Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätökseen
haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston
päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston
hallintoelimen päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).

Liite: - Tanja Tammisen oikaisupyyntö ja pedagoginen johtaja Timo Suutaman vastine
(asia li/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Tanja Tammisen oikaisupyyntö psykologian
maisteriopintojen siirto-opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi pedagoginen johtaja
Timo Suutaman vastineen perusteella.

Päätös: Todettiin Tanja Tammisen oikaisupyyntö psykologian maisteriopintojen
siirto-opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi pedagoginen johtaja Timo Suutaman
vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia il/liite A
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12. Opiskelijavalinnat 2014 Sosiaalityön maisteriopinnot / Oikaisupyyntö Lee
Myeongsoon

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta
kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa
valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 42 §:n mukaan
opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua asianomaisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvostolta tai erillislaitoksen johtokunnalta.

Lee Myeongsoon on hakenut kevään 2014 haussa Jyväskylän yliopistossa järjestettäviin
sosiaalityön maisteriopintoihin. Lee Myeongsoon on lähettänyt tiedekunnalle
oikaisupyynnön koskien opiskelijavalintaa, koska ei tullut valituksi maisteriopintoihin.
Professori Mikko Mäntysaari on antanut perustellun vastineensa koskien Lee
Myeongsoonin oikaisupyyntöä. Vastineessaan professori Mikko Mäntysaari esittää, että
Lee Myeongsoon valitaan maisteriopintoihin edellyttäen, että hän suorittaa 46 op
täydentäviä opintoja.

Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätökseen
haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston
päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston
hallintoelimen päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).

Liite: - Lee Myeongsoonin oikaisupyyntö ja professori Mikko Mäntysaaren vastine
(asia 12/liite A)

Päätös: Valitaan Lee Myeongsoon professori Mikko Mäntysaaren vastineen
perusteella sosiaalityön maisteriopintoihin edellyttäen, että hän suorittaa 46 op
sosiaalityön yksikön edellyttämiä täydentäviä opintoja.

Pöytäkirjan liite: asia I2Iliite A

13. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Tiina Pelkonen

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan
pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten kuin
tiedekuntaneuvosto tarkemmin määrää. Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai
erilliset lausunnot, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.
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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. Yliopiston johtosäännön
(45 §) mukaan oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman arvostelusta tehdään yliopiston
tutkintolau takunnalle.

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan laitoksen johtaja määrää pro gradu -tutkielman
tarkastajat oppiaineen pääedustajan ehdotuksesta. Dekaani päättää pro gradu -tutkielmien
hyväksymisestä ja arvostelusta tarkastajien lausunnon perusteella. Mikäli opiskelija antaa
vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto päättää arvostelusta.

Sosiologiaa opiskelevan Tiina Pelkosen pro gradu -tutkielman tarkastajat yliopistonopettaja
Minna Ylilahti ja professori Markku Lonkila ovat antaneet tarkastuslausuntonsa
tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Tiina Pelkonen on antanut
vastineen tarkastajien lausuntoon.

Liite: - tarkastajien lausunto Tiina Pelkosen pro gradu -tutkielmasta ja Tiina Pelkosen
vastine tarkastajien lausuntoon (Asia 13/ Liite A)

Päätösehdotus: Nimetään Tiina Pelkosen pro gradu -tutkielmalle kolmas
tarkastaja.

Päätös: Nimettiin Tiina Pelkosen pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi
yliopistonlehtori Ilkka Kauppinen.

Pöytäkirjan liite: asia 13/liite A

Pöytäkirjan vakuudeksi:

1 Terhi-Anna Wilska
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö


