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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1 §) ja hallituksen 14.10.2009 hyväksymän
hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyrnenettelyä koskevien ohjeiden mukaan
yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

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: Hyväksyttiin esityslista.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3/liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
nhina.j.simanainen@jvu.fi

Väitöskirjan arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14 §) ja tutkintosäännön (25 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat.

Yliopiston tutkintosäännön (23 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee olla professori tai
tohtorin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/ien
päätoimen on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi
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toimia vastaväittäjänä. Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa
vastaväittäjän/ien valinnasta.

Tutkintosäännön (25 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kahden viikon kuluessa antaa
tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut kirjalliset arviointilausunnot
väitöskirjasta, jossa nämä esittävät myös oman esityksensä väitöskirjalle annettavasta
arvosanasta tai arvolauseesta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän
puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli tiedekunta on nimennyt
arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvosanasta tai
arvolauseesta. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa nimetään väitöskirjojen arviointia
varten arviointilautakunta, joka ehdottaa väitöskirjalle arvosanaa.

Ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava mahdollisuus vastineen antamiseen
vastaväittäjän/ien lausunnoista tai arviointilautakunnan arvosana- tai arvolause
esityksestä.

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. YTM Johanna Hietamäen väitöskirjan arvostelu

YTM Johanna Hietamäen väitöskirja “Lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutukset
vanhempien näkökulmasta” kuuluu sosiaalityön alaan. Vastaväittäjä on antanut
väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 22.8.2015.
Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Katja
Forssn (Turun yliopisto), professori Maija Kuronen ja professori Asko Toivanen
ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot
(asia 4/liite A)

- Johanna Hietamäen väitöskirja (asia 4/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Johanna Hietamäen väitöskirja
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A
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5. MA Janar Mihkelsaarin väitöskirjan arvostelu

MA Janar Mihkelsaarin väitöskirja “Giorgio Agamben and Post-Foundational Political
Ontology” kuuluu valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun
kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin Tarton yliopistossa 26.8.2015.

Tutkinto on suoritettu Jyväskylän yliopiston ja Tarton yliopiston solmiman cotutelle -

yhteisohjaussopimuksen puitteissa. Sopimuksen mukaisesti Janar Mihkelsaarille
myönnetään kaksoistutkinto.

Jyväskylän yliopistossa väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta,
vastaväittäjä Dr. Sergei Prozorov (Helsingin yliopisto), professori Marja Keränen, professori
Kia Lindroos ja yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä
arvosanalla hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot
(asia 5/liite A)

- Janar Mihkelsaarin väitöskirja (asia 5/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin MA Janar Mihkelsaarin väitöskirja
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. YTM Saana Jukolan väitöskirjan arvostelu

YTM Saana Jukolan väitöskirja “On the Conditions for Objectivity: How to Avoid Bias in
Socially Relevant Research” kuuluu filosofian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta
perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 5.9.2015. Väitöskirjan
arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä Associate Professor Endla
Löhkivi (Tarton yliopisto), yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ja tutkimusprofessori Niilo
Kauppi ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja arviointilautakunnan lausunnot
(asia 6/liite A)

- Saana Jukolan väitöskirja (asia 6/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Saana Jukolan väitöskirja
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A
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7. YTM Tero Vaajan väitöskirjan arvostelu

YTM Tero Vaajan väitöskirja “The Problem of Other Minds: Themes from Wittgenstein”
kuuluu filosofian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen
lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 19.9.2015. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty
arviointilautakunta, vastaväittäjä Associate Professor Søren Overgaard (University of
Copenhagen), yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ja professori Jaakko Seikkula ehdottavat
väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot
(asia 7/liite A)

- Tero Vaajan väitöskirja (asia 7/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Tero Vaajan väitöskirja
arvosanafla kiittäen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A

8. Pro gradu -tutkielman arvostelu, oikaisupyyntö ja vastine tarkastajien
lausuntoon / Tiia Hakio ja Henna Savolainen, 2.käsittely

Yliopiston tutkintosäännön (50 §) mukaan syventävien opintojen tutkielman tarkastaa kaksi
tarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita. Toinen tarkastajista voi olla
tutkielman ohjaaja. Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai erilliset lausunnot, jossa
he tekevät ehdotuksen arvosanaksi. Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta,
kumpikin laatu oman lausunnon.

Tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta ennen
tutkielman hyväksymistä ja arvostelusta päättämistä. 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 tutkintolautakunnalle.

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.

Psykologiaa opiskelevien Tiia Hakion ja Henna Savolaisen pro gradu -tutkielman
tarkastajat yliopistotutkija Anne Puolakanaho ja professori Saija Mauno ovat antaneet
tarkastuslausuntonsa tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Tiia
Hakio ja Henna Savolainen ovat antaneet vastineen tarkastajien lausuntoon.
Tiedekuntaneuvosto päätti 20.8.2015 kokouksessaan nimetä pro gradu -tutkielman
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kolmanneksi tarkastajaksi professori Raimo Lappalaisen. Raimo Lappalainen ehdottaa Tiia
Hakion ja Henna Savolaisen pro gradu -tutkielmalle arvosanaa hyvä (3).

Liitteet:
- Tarkastajien lausunto Tiia Hakion ja Henna Savolaisen pro gradu -tutkielmasta
ja Tiia Hakion ja Henna Savolaisen vastine tarkastajien lausuntoon
(Asia 8/ Liite A)
- Professori Raimo Lappalaisen tarkastajan lausunto Tiia Hakion ja Henna
Savolaisen pro gradu - tutkielmasta (asia 8/liite B)
- Professori Raimo Lappalaisen kirjallinen arvio Tiia Hakion ja Henna Savolaisen
pro gradu —tutkielmasta (asia 8/liite C
- Tiia Hakion ja Henna Savolaisen pro gradu —tutkielma (asia 8/liite D)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin Tiia Hakion ja Henna Savolaisen pro gradu —

tutkielma arvosanalla hyvä (3).

Pöytäkirjan liitteet: asia 8/liitteet A-D

9. Pro gradu -tutkielman arvostelu, oikaisupyyntö ja vastine tarkastajien
lausuntoon / Bui Tran Nhu Phuong

Yliopiston tutkintosäännön (50 §) mukaan syventävien opintojen tutkielman tarkastaa kaksi
tarkastajaa, joiden tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita. Toinen tarkastajista voi olla
tutkielman ohjaaja. Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai erilliset lausunnot, jossa
he tekevät ehdotuksen arvosanaksi. Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta,
kumpikin laatu oman lausunnon.

Tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta ennen
tutkielman hyväksymistä ja arvostelusta päättämistä. 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 tutkintolautakunnalle.

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.

Development and International Cooperation -maisteriohjelmassa (pääaineena valtio-oppi)
opiskelevan Bui Tran NJhu Phuongin pro gradu -tutkielman tarkastajat professori Pekka
Korhonen ja yliopistonlehtori Tiina Kontinen ovat antaneet tarkastuslausuntonsa
tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa hyvä (3). Bui Tran Nhu Phuong on
antanut vastineen tarkastajien lausuntoon.
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Liitteet:

- Tarkastajien lausunto Bui Tran Nhu Phuongin pro gradu -tutkielmasta ja
Bui Tran Nhu Phuongiri vastine tarkastajien lausuntoon (Asia 9/ Liite A)

- Bui Tran NThuo Phuongin pro gradu —tutkielma (asia 9/liite 8)

Päätösesitys: Nimetään Bui Tran Nhuo Phuongin pro gradu -tutkielmalle kolmas
tarkastaja.

Päätös: Nimettiiri Bui Iran Nhuo Phuongin pro gradu —tutkielman kolmanneksi
tarkastajaksi professori Marja Keränen.

Pöytäkirjan liitteet: asia 9/liitteet Aja 8

Pöytäkirj an vakuudeksi:

Terhi-Anna Wilska
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö




