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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: 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.

Pöytäkirjan liite: asia 3/liite A
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OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Sirnanainen, puh. 040 805 3134,
niin a .j.si man ai nenci’jyu . fi

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 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 (45 §)
mukaan oikaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.

4. M.Sc. Lisa E. Berntsenin väitöskirjan arvostelu

M.Sc. Lisa E.Berntsenin väitöskirja “Agency of Labour in a F]exible Pan-European Labour
Market: A Qualitative Study of Migrant Practices and Trade Union Strategies in the
Netherland” kuuluu sosiologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun
kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 13.6.2015. Väitöskirjan arvostelua varten
nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Valeria Fulignamo (University of
Leuven), kustos professori Nathan Lillie, professori Markku Lonkila ja professori Niilo
Kauppi ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty.

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

- Lisa E. Berntsenin väitöskirja (asia 4/liite 8)
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Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin M.Sc. Lisa E. Bertntsenin väitöskirja
arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A

5. PsM Mette Rannan väitöskirjan arvostelu

PsM Mette Rannan väitöskirja “Pathways to Adulthood: Developmental Tasks, Financial
Resources and Agency” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta
perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 16.6.2015. Väitöskirjan
arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Marlis Buchmann
(University of Zurich), kustos professori Katariina Salmela-Aro, professori Paavo Leppänen
ja professori Juha Holma ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen
hyväksytty.

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

- Mette Rannan väitöskirja (asia 5/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Mette Rannan väitöskirja
arvosanalla kiittäen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. MA Ratih D. Adiputrin väitöskirjan arvostelu

MA Ratih D. Adiputrin väitöskirja “Political Culture in the Indonesian Parliament:
Analyzing Parliamentary Debates on the Regional Parliaments 1999-2009” kuuluu valtio-
opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa.
Väitöstilaisuus pidettiin 15.8.2015. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty
arviointilautakunta, vastaväittäjä professori R. William Liddle (The Ohio State University),
kustos professori emeritus Kari Palonen, professori Marja Keränen ja yliopistotutkija,
dosentti Rinna Kullaa ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

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

- Ratih D. Adiputrin väitöskirja (asia 6/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin MA Ratih D. Adiputrin väitöskirja
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A
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7. Pro gradu -tutkielman arvostelu, oikaisupyyntö ja vastine tarkastajien
lausuntoon / Tiia Hakio ja Henna Savolainen

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 lie 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. 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 antanut vastineen tarkastajien lausuntoon.

Liite: - tarkastajien lausunto Tiia Hakion ja Henna Savolaisen pro gradu -tutkielmasta
ja Tiia Hakion ja Henna Savolaisen vastine tarkastajien lausuntoon (Asia 7/ Liite A)

Päätösehdotus: Nimetään Tim Hakion ja Henna Savolaisen pro gradu -tutkielmalle
kolmas tarkastaja.

Päätös: Nimettiin Tiia Hakion ja Henna Savolaisen pro gradu -tutkielman
kolmanneksi tarkastajaksi professori Raimo Lappalainen.

Pöytäkirjan liite: asia 7 /Liite A

8. Opiskelijavalinnat 2015 sosiaalityön maisterikoulutus / oikaisupyyntö Elina Bruk

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.
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Elina Bruk on hakenut kevään 2015 haussa Jyväskylän yliopiston sosiaalityön
maisterikoulutukseen. Bruk on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien
opiskelijavalintaa, koska ei tullut valituksi sosiaalityön maisteriopintoihin. Professori Marjo
Kuronen on antanut perustellun vastineensa Elina Brukin oikaisupyyntöön. 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: - Elina Brukin oikaisupyyntö ja professori Marjo Kurosen vastine (asia 8/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Elina Brukin oikaisupyyntö Jyväskylän yliopiston
sosiaalityön maisteriopintojen opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi professori
Marjo Kurosen vastineen perusteella.

Päätös; Todettiin Elina Brukin oikaisupyyntö Jyväskylän yliopiston sosiaalityön
maisteriopintojen opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi professori Marjo Kurosen
vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia 8/liite A

9. Opiskelijavalinnat 2015 sosiaalityön maisterikoulutus / oikaisupyyntö Jaana
Hämä1äinen-Luukkainen

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.

Jaana Hämäläinen-Luukkainen on hakenut kevään 2015 haussa Jyväskylän yliopiston
sosiaalityön maisterikoulutukseen. Hämäläinen-Luukkainen on lähettänyt tiedekunnalle
oikaisupyynnön koskien opiskelijavalintaa, koska ei tullut valituksi sosiaalityön
maisteriopintoihin. Professori Marjo Kuronen on antanut perustellun vastineensa koskien
Jaana Hämäläinen-Luukkaisen oikaisupyyntöä. Vastineen perusteella häntä ehdotetaan
valittavaksi sosiaalityön maisteriopintoihin.
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Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätökseen
haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston
päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hailintolainkäyttölaissa sääctetään.
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: - Jaana Hämäläinen-Luukkaisen oikaisupyyntö ja professori Marjo Kurosen
vastine (asia 9/liite A)

Päätösehdotus: Valitaan Jaana Hämäläinen-Luukkainen Jyväskylän yliopiston
sosiaalityön maisteriopintoihin professori Marjo Kurosen vastineen perusteella.

Päätös: Valittiin Jaana Hämäläinen-Luukkainen Jyväskylän yliopiston sosiaalityön
maisteriopintoihin professori Marjo Kurosen vastineen perusteella

Pöytäkirjan liite: asia 9/liite A

10. Opiskelijavalinnat 2015 sosiaalityö / oikaisupyyntö Elli Jutila

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.

Elli Jutila on hakenut kevään 2015 valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa
Jyväskylän yliopistoon. Jutila on tehnyt oikaisupyynnön, koska oli tuolloin 6. varasijalla
Jyväskylän yliopistoon. Hakija on pyytänyt oikaisua valintakokeen osioihin 181, 2A ja 28.
Sosiaalityön professori Merja Laitinen on tarkastusvastuullisen yliopiston (Lapin yliopisto)
puolesta antanut perustellun vastineensa Elli Jutilan oikaisupyyntöön. 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
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30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).

Liite: - Elli Jutilan oikaisupyyntö ja professori Merja Laitisen vastine (asia lO/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Elli Jutilan oikaisupyyntö sosiaalityön yhteisvalintaa
koskien aiheettomaksi professori Merja Laitisen vastineen perusteella.

Päätös: Todettiin Elli Jutilan oikaisupyyntö sosiaalityön yhteisvalintaa koskien
aiheettomaksi professori Merja Laitisen vastineen perusteella

Pöytäkirjan liite: asia TO/liite A

11. Opiskelijavalinnat 2015 sosiaalityö / oikaisupyyntö Josiina Niemi

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.

Josiina Niemi on hakenut kevään 2015 valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa
Jyväskylän yliopistoon. Niemi on tehnyt oikaisupyynnön koskien valintakokeen tehtäviä
2A ja 2B. Sosiaalityön professori Merja Laitinen on tarkastusvastuullisen yliopiston (Lapin
yliopisto) puolesta antanut perustellun vastineensa Josiina Niemen oikaisupyyntöön.
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.
1-lallintolainkäyttölain (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: - Josiina Niemen oikaisupyyntö ja professori Merja Laitisen vastine
(asia li/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Josiina Niemen oikaisupyyntö sosiaalityön yhteisvalintaa
koskien aiheettomaksi professori Merja Laitisen vastineen perusteella.
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Päätös: Todettiin Josiina NJiemen oikaisupyyntö sosiaalityön yhteisvalintaa koskien
aiheettomaksi professori Merja Laitisen vastineen perusteella

Pöytäkirjan liite: asia 11/liite A

12. Opiskelijavalinnat 2015 sosiaalityö / oikaisupyyntö Unda Koskinen

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.

Linda Koskinen on hakenut kevään 2015 valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa
Jyväskylän yliopistoon. Koskinen on tehnyt oikaisupyynnön, jossa hän hakee oikaisua
valintakokeen osioihin 1A ja 2A. Sosiaalityön professori Merja Laitinen on
tarkastusvastuullisen yliopiston (Lapin yliopisto) puolesta antanut perustellun vastineensa
Linda Koskisen oikaisupyyntöön. 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: - Linda Koskisen oikaisupyyntö ja professori Merja Laitisen vastine
(asia 12/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Linda Koskisen oikaisupyyntö sosiaalityön yhteisvalintaa
koskien aiheettomaksi professori Merja Laitisen vastineen perusteella.

Päätös: Todettiin Linda Koskisen oikaisupyyntö sosiaalityön yhteisvalintaa koskien
aiheettomaksi professori Merja Laitisen vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia 12/liite A
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13. Opiskelijavalinnat 2015 psykologia 1 oikaisupyyntö Iotta Suviniitty

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.

Lotta Suviniitty on osallistunut psykologian valintakokeeseen. Suviniitty on lähettänyt
tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien opiskelijavalintaa. Psykologian laitoksen
pedagoginen johtaja Timo Suutama on antanut perustellun vastineensa koskien Lotta
Suviniityn oikaisupyyntöä. Vastineen perusteella oikaisupyyntö ei anna aihetta päätöksen
muu ttamiseen.

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.
Hallintolainkäyttö]ain (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: - Lotta Suviniityn oikaisupyyntö ja pedagoginen johtaja Timo Suutaman vastine
(asia 13/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Lotta Suviniityn oikaisupyyntö psykologian
opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi pedagoginen johtaja Timo Suutaman
vastineen perusteella.

Päätös; Todettiin Lotta Suviriiityn oikaisupyyntö psykologian opiskelijavalintaa
koskien aiheettomaksi pedagoginen johtaja Timo Suutarnan vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia 13/liite A

14. Opiskelijavalinnat 2015 psykologia / oikaisupyyntö Taru Annika Kinnunen

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.
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Taru Kinnunen on osallistunut psykologian valintakokeeseen. Kinnunen on lähettänyt
tiedekunrialle oikaisupyynnön koskien opiskelijavalintaa, koska ei tullut valituksi
psykologian soveltuvuuskokeisiin. Psykologian laitoksen pedagoginen johtaja Timo
Suutarna on antanut perustellun vastineensa koskien Taru Kinnusen 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: - Taru Annika Kinnusen oikaisupyyntö ja pedegoginen johtaja Timo Suutaman
vastine (asia 14/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Taru Annika Kinnusen oikaisupyyntö psykologian
opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi pedagoginen johtaja Timo Suutaman
vastineen perusteella.

Päätös: Todettiin Taru Annika Kinnusen oikaisupyyntö psykologian
opiskelijavalintaa koskien aiheettomaksi pedagoginen johtaja Timo Suutaman
vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia 14/liite A

15. Opiskelijavalinnat 2015 psykologia / oikaisupyyntö Jani Kurkela

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.

Jani Kurkela on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön, jossa hän pyytää oikaisua
psykologian soveltuvuuskokeiden tulokseen. Soveltuvuuskokeissa arvioitiin psykologin
ammattitehtävissä edellytettäviä ominaisuuksia ryhmäkeskustelun, parihaastattelun ja
testisuoritusten perusteella. Psykologian soveltuvuuskokeen järjestäjä PsT Outi Kaila on
antanut perustellun vastineensa Jani Kurkelan oikaisupyyntöön ja katsoo, ettei
soveltuvuuskokeesta annettujen pisteiden muuttamiseen ole perusteita. Vastineen
perusteella oikaisupyyntö ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen.
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Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätökseen
haetaan muutosta valittamafla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston
päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Hailintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston
hallintoelimen päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudeita
kirjalhsella 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: - Jani Kurkelan oikaisupyyntö ja PsT Outi Kailan vastine (asia 15/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Jani Kurkelan oikaisupyyntö aiheettomaksi PsT Outi Kailan
vastineen perusteella.

Päätös: Todettiin Jani Kurkelan oikaisupyyntö aiheettomaksi PsT Outi Kallan
vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia 15/liite A

16. Opiskelijavalinnat 2015 psykologia / oikaisupyyntö Emilia Rajavuori

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.

Emilia Rajavuori on lähettänyt tiedekunnafle oikaisupyynnön koskien psykologian
soveituvuuskokeiden paritehtävän arviointia. Soveituvuuskokeissa arvioitiin psykoiogin
ammattitehtävissä edeliytettäviä ominaisuuksia ryhrnäkeskustelun, parihaastattelun ja
testisuoritusten perusteella. Psykologian soveituvuuskokeen jarjestjä PsT Outi Kaila on
antanut perustellun vastineensa Emilia Rajavuoren oikaisupyyntöön ja katsoo, ettei
soveltuvuuskokeesta annettujen pisteiden muuttamiseen ole perusteita. Vastineen
perusteella oikaisupyyntö ei anna aihetta päätöksen muu ttamiseen.

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
haliintoelimen päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hailinto-oikeudeita
kirjalliselia valituksella. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä
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30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).

Liite: - Emilia Rajavuoren oikaisupyyntö ja PsT Outi Kallan vastine (asia 16/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Emilia Rajavuoren oikaisupyyntö aiheettomaksi PsT Outi
Kailan vastineen perusteella.

Päätös: Todettiin Emilia Rajavuoren oikaisupyyntö aiheettomaksi PsT Outi Kallan
vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia 16/liite A

17. Opiskelijavalinnat 2015 psykologia / oikaisupyyntö Reetta Peltonen

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
opiskehjavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua asianomaisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvostolta tai erillislaitoksen johtokunnalta.

Reetta Peltonen on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian
opiskelijavalintaa ja soveltuvuuskokeiden arviointia. Soveltuvuuskokeissa arvioitiin
psykologin ammattitehtävissä edellytettäviä ominaisuuksia ryhmäkeskustelun,
parihaastattelun ja testisuoritusten perusteella. Psykologian soveltuvuuskokeen järjestäjä
PsT Outi Kalla on antanut perustellun vastineensa Reetta Peltosen oikaisupyyntöön ja
katsoo, ettei soveltuvuuskokeesta annettujen pisteiden muuttamiseen ole perusteita.
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: - Reetta Peltosen oikaisupyyntö ja PsT Outi Kallan vastine (asia 8/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Reetta Peltosen oikaisupyyntö aiheettomaksi PsT Outi
Kailan vastineen perusteella.
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Päätös: Todettiin Reetta Peltosen oikaisupyyntö aiheettomaksi PsT Outi Kailan
vastineen perusteella.

Pöytäkirjan liite: asia 17/liite A

18. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta 2016 / yksityiskohtaiset
valintaperusteet

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opiskelijavalinnan valintaperusteista. Rehtori on 2.4.2015 päättänyt Jyväskylän yliopiston
opiskelijavalinnan yleisistä valintaperusteista vuoden 2016 vahntoihin.
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti yliopiston hallitukselle
esitettävistä vuoden 2016 opiskelijavalinnan aloituspaikoista kokouksessaan 19.3.2015.
Yliopiston hallitus päätti vuoden 2016 aloituspaikoista tiedekuntaneuvoston esityksen
mukaisesti kokouksessaan 22.4.2015.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuoden 2016 opiskelijavalinnan yksityiskohtaisia
valintaperusteita on käsitelty oppiaineissa ja maisteriohjelmissa. Yksityiskohtaisissa
valintaperusteiden laatimisessa on otettu huomioon yliopiston yleisten valintaperusteiden
suositukset. Kansainvälisten maisteriohjelrnien yksityiskohtaisista valintaperusteista
päätettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21.5.2015. Sosiaalityön valtakunnallisen
yhteisvalinnan yksityiskohtaisista valintaperusteista päätettiin tiedekuntaneuvoston
kokouksessa 11.6.2015. Muiden yhteishaussa mukana olevien oppiaineiden (liitteet A-E) ja
(suomenkielisten) maisteriohjelmien (liitteet F-M) sekä muiden erillisvalintojen (avoimen
väylän haku ja siirto-opiskelijat) osalta (liitteet N-U) yksityiskohtaisista valintaperusteista
päätetään tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.8.2015.

Liitteet:
- Psykologia (liite A)
- Filosofia (liite B)
- Sosiologia (liite C)
- Valtio-oppi (liite D)
- Yhteiskuntapolitiikka (liite E)
- Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma (liite F)
- Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma (liite G)
- Sosiaalityön maisterikoulutus, JY (liite H)
- Sosiaalityön maisterikoulutus, KYC (liite 1)
- Filosofian maisterikoulutus (maisteriohjelma) (liite 1)
- Sosio]ogian maisterikoulutus (maisteriohjelma) (liite K)
- Valtio-opin maisterikoulutus (maisteriohjelma) (liite L)
- Yhteiskuntapolitiikan maisterikoulutus (maisteriohjelma) (liite M)
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- Avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneet (avoimen väylän haku):
- Psykologia (liite N)
- Filosofia (liite 0)
- Sosiaalityö, JY (liite P)
- Sosiaalityö, KYC (liite Q)
- Sosiologia (liite R)
- Valtio-oppi (liite 5)
- Yhteiskuntapolitiikka (liite T)
- Siirto-opiskelijat, pääaineen vaihto ja tutkinnon suoritusoikeus (liite U)

Ehdotus: Päätetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen
valintaperusteista 2016 liitteiden A-U mukaisesti (asia 18 / liitteet A-U).

Päätös: Päätettiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintojen
valintaperusteista 2016 liitteiden A-U mukaisesti (asia 18 / liitteet A-U).
Todettiin, että joitain valintaperusteissa olevia teknisiä tietoja (lähinnä aikatauluihin
liittyviä yksityiskohtia) joudutaan vielä muokkaarnaan ennen Opintopolkuun
kirja amista.

Pöytäkirjan liitteet: asia 18/liitteet A-U

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Terhi-Anna Wilska
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö




