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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: Esityksen 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 esit slista. 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: Esityksen mukaan.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä! opintoasiat (asia 3/liitteet Aja B)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan liite: asia 3/liitteet Aja B

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niina.Lsirnanainen@jyu.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 ehdotLtksensa
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. Socioexamen Carina Håkanssonin väitöskirjan arvostelu

Socioexamen Carina Håkanssonin väitöskirja “The Extended Therapy Room. Coming from
an Authentic Place. . .A Phenomenological-Hermeneutic Study of My Experiences as a
Psychotherapist in the Extended Therapy Room” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä
on antanut väitöskirjasta kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 12.9.2014.
Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori John
Shotter (London School of Economics), kustos professori Jaakko Seikkula, professori Paavo
Leppänen ja professori Jussi Kotkavirta ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla
hyväksytty.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin Socioexamen Carina Häkanssonin väitöskirja
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A
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5. Opiskelijavalinnat 2014 YFI (sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka) / Oikaisupyyntö
Antti Jokinen, 2 käsittely

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.

Antti Jokinen on osallistunut yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valintakokeeseen.
Jokinen on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien valintakokeen pisteytystä ja
toivoo valintakokeen tuloksen tarkistamista. Hänen mukaansa arvioinnissa on
epäselvyyksiä. Valintakokeen tarkastajat yliopistonlehtori Ilkka Virmasalo (yhteinen osio),
yliopistonlehtori Mia Tammelin (yhteiskuntapolitiikka) ja yliopistonopettaja Minna Ylilahti
(sosiologia) antoivat yhteisen vastineen tiedekuntaneuvoston kokoukseen 20.8.2014.
Tarkastajat totesivat vastineessa, ettei arvostelun muuttamiseen ole perusteita.
Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 20.8.2014 pyytää tarkastajilta laajemman
vastineen. Valintakokeen tarkastajat yliopistonlehtori Ilkka Virmasalo (yhteinen osio),
yliopistonlehtori Mia Tammelin (yhteiskuntapolitiikka) ja yliopistonopettaja Minna Ylilahti
(sosiologia) ovat tiedekuntaneuvoston päätöksen mukaisesti laatineet uuden vastineen
(asia 5/liite B). Vastineessa käsitellään yksityiskohtaisemmin Jokisen valintakoevastauksia.
Tarkastajat katsovat, ettei arvostelun muuttamiseen ole perusteita. Vastineen perusteella
oikaisupyyritö 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 §).

Liitteet:
- Antti Jokisen oikaisupyyntö ja valintakokeen tarkastajien alkuperäinen vastine

(käsitelty tiedekuntaneuvostossa 20.8.2014) (asia 5/liite A)
- Valintakokeen tarkastajien uusi vastine (asia 5/liite B)

Päätösehdotus: Todetaan Antti Jokisen oikaisupyyntö aiheettomaksi yliopistonlehtori
Ilkka Virmasalon, yliopistonlehtori Mia Tammelinin ja yliopistonopettaja Minna
Ylilahden vastineen perusteella.
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Päätös: Todettiin Antti Jokisen oikaisupyyntö aiheettomaksi yliopistonlehtori Ilkka
Virmasalon, yliopistonlehtori Mia Tammelinin ja yliopistonopettaja Minna Ylilahden
vastineen perusteella.

Pöytäkirjanote: asia 5/liitteet Aja B

6. Erikoispsykologikoulutuksen neuropsykologian erikoisalan valittavien
opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet vuonna 2015 sekä opinto-opas vuonna 2015
aloittaville

Psykologian alan valtakunnallinen yliopistoverkosto Psykonet jäijestää
erikoispsykologikoulutuksen neuropsykologian erikoisalan haun 12.12.2014 - 13.2.2015.
Psykonetissä on valmisteltu esitys erikoispsykologikoulutuksen neuropsykologian
erikoisalan hakumenettelystä ja valintaperusteista vuonna 2015 sekä opinto-opas vuonna
2015 aloittaville. Liitteessä A on Psykonetin ehdotus valittavien opiskelijoiden määrästä ja
valintaperusteista vuonna 2015. Liitteessä B on erikoispsykologikoulutuksen
neuropsykologiari erikoisalan opinto-opas vuonna 2015 aloittaville.

Liitteet: - Psykonetin ehdotus erikoispsykologikoulutukseen neuropsykologian
erikoisalalle vuonna 2015 valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista
(asia 6/liite A) sekä opinto-opas vuonna 2015 aloittaville (asia 6/liite B)

Päätösehdotus: Hyväksytään Psykonetin ehdotus erikoispsykoiogikoulutukseen
neuropsykologian erikoisalalle vuonna 2015 valittavien opiskelijoiden määrästä ja
valintaperusteista sekä opinto-opas 2015 aloittaville liitteiden Aja B mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin Psykonetin ehdotus erikoispsykologikoulutukseen
neuropsykologian erikoisalalle vuonna 2015 valittavien opiskelijoiden määrästä ja
valintaperusteista sekä opinto-opas 2015 aloittaville liitteiden Aja B mukaisesti

Pöytäkirjan liite: asia 6/liitteet Aja 8

Pöytäkirjan vak eksi:

Ter nna isa
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö




