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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (t S) ja hal1ituksen14.10.2009 hyväksymän
hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan
yliopiston hallintoelin on päätösvaltaineru kun kokouksen puheenjohtaja javähintään
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 lähettämäIlä esityslista. Kokouksen aluksi
hyväksytään esityslista puheenjohtajan esittelystä.

Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä

ottaa käsiteltäväksi asiary 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
Tiedoksi dekaanin päätöksiä.

Liitteet:
A: Dekaanin päätöksiä opintoasioissa
B: Tutkintotaulukko

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanaineo puh. 040 805 3134,

niina. j. simanainen@j]¡u. fi

Väitöskiri an arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14 $) ja tutkintosäännön (25 S) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat.
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Yliopiston tutkintosäännön (23 S) 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
toimia vastaväittäjänä. Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa
vastaväittäjän/ien valinnasta.

Tutkintosäännön (25 S) 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
arviointilautakunnarL 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 varajäsenef joilla on
samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009,29 $). Ennen väitöskirjan arvostelua
tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta
(Yliopistolaki 558/2009, 44 S).

Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle
hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelustal, päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston tutkintosäännön (60 S)

mukaan oikaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston
muutoksenhakulautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

4. YTM Susanna Raution väitöskirian arvostelu

YTM Susanna Raution väitöskirja "Neuvolan perhetyö vanhemmuuden varhaisena tukena
ja yhteistyönä" kuuluu sosiologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta
perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
23.4.201,6. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä
apulaisprofessori Johanna Hurtig (Lapin yliopisto), professori Markku Lonkila ja
asiantuntijajäsen professori Marjo Kuronen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä
arvosanalla hya äksy tty .

Liitteet - Vastaväittäjän ja arviointilautakunnan lausunnot (asia 4/liite A)
- Susanna Raution väitöskirja (asia 4/liite B)
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Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Susanna Raution väitöskirja
arvosanalla hy o äksy tty .

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A

5. YTM Abidemi Cokerin väitöskirjan arvostelu
YTM Abidemi Cokerin väitöskirja "Negotiating Informal Housing in Metro Manila:
Forging Communities Through Participation" kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan.

Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus
pidettiin 29.4.201,6. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä
professori Roger Keil (York University, Kanada), professori Tiina Silvasti ja

asiantuntijajäsen yliopistonlehtori Tiina Kontinen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä
arvosanalla hya äksy tty.

Liitteet - Vastaväittäjän ja arviointilautakunnan lausunnot (asia S/liite A)
- Abidemi Cokerin väitöskirja (asia S/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Abidemi Cokerin väitöskirja
arvosanalla hy a äksy tty .

Pöytäkirjan liite: asia S/liite A

6. YTM Jarno Hietalahden väitöskirjan arvostelu
YTM ]arno Hietalahden väitöskirja "The Dynamic Concept of Humor. Erich Fromm and the
Possibility of Humane Flumor" kuuluu filosofian alaan. Vastaväittäjä on antanut
väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
1.3.5.201.6. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta vastaväittäjä
dosentti, YTT, KT Rauno Huttunen (Turun yliopisto), professori Mikko Yrjönsuuri ja
professori Mikko Mäntysaari ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyaäksytty.

Liitteet - Vastaväittäjän ja arviointilautakunnan lausunnot (asia 6/liite A)
- jarno Hietalahden väitöskirja (asia 6/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Jarno Hietalahden väitöskirja
arvosanalla hya äksy t ty .

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A

Pöytäkirjan vakuudeksi:

erhi-Anna Wilska Niina Simanainen
OpintoasiainpäällikköDekaani


