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1. Todetaan päätösvaltaisuus 

 

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Poistettiin esityslistalta asia A/16 ”Opiskelijavalinnat 2012 psykologia / oikaisupyyntö 

Sofia Linna” aiheettomana. Sofia Linna on hyväksytty tiedekunnan opiskelijaksi va-

rasijamenettelyn kautta. Hyväksyttiin esityslista muutoin. 

 

3. Ilmoitusasiat 

 

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat asia 3/liite A 

Todettiin ilmoitusasiat. 

 

 

OPINTOASIAT 

(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,  

niina.j.simanainen@jyu.fi 

 

4. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Jenni Pasma, 2. 

käsittely  

 

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuulu-

van 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.  

 

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 kol-

mannen tarkastajan, joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Yliopis-

mailto:niina.j.simanainen@jyu.fi
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ton johtosäännön (53 §) 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 perusteel-

la. Mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto 

päättää arvostelusta. 

 

Psykologiaa opiskelevan Jenni Pasman pro gradu -tutkielman tarkastajat yliopisto-

tutkija Timo Suutama ja professori Jari-Erik Nurmi ovat antaneet tarkastuslausun-

tonsa tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa hyvä (3). Jenni Pasma on 

antanut vastineen tarkastajien lausuntoon. Tiedekuntaneuvosto päätti 14.6.2012 ko-

kouksessaan nimetä pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi professori Kai-

sa Aunolan. 

 

Liite: ‐ Professori Kaisa Aunolan lausunto Jenni Pasman pro gradu -tutkielmasta 

(asia 4/liite A). Tarkastajien lausunto Jenni Pasman pro gradu -tutkielmasta ja Jenni 

Pasman vastine tarkastajien lausuntoon on toimitettu tiedekuntaneuvoston jäsenille 

14.6.2012 kokouksen materiaalin yhteydessä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin Jenni Pasman pro gradu -tutkielma arvosanalla kiitettävä (4). 

 

5. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Taru Lähdemäki, 2. 

käsittely  

 

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuulu-

van 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.  

 

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 kol-

mannen tarkastajan, joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Yliopis-

ton johtosäännön (53 §) 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 perusteel-

la. Mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto 

päättää arvostelusta. 
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Sosiaalityötä opiskelevan Taru Lähdemäen pro gradu -tutkielman tarkastajat profes-

sori Mirja Satka ja yliopistonlehtori Tuija Kotiranta ovat antaneet tarkastuslausun-

tonsa tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Taru Läh-

demäki on antanut vastineen tarkastajien lausuntoon. Tiedekuntaneuvosto päätti 

14.6.2012 kokouksessaan nimetä pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi 

professori Mikko Mäntysaaren. 

 

Liite: ‐ Professori Mikko Mäntysaaren lausunto Taru Lähdemäen pro gradu -

tutkielmasta (asia 5/liite A). Tarkastajien lausunto Taru Lähdemäen pro gradu -

tutkielmasta ja Taru Lähdemäen vastine tarkastajien lausuntoon on toimitettu tiede-

kuntaneuvoston jäsenille 14.6.2012 kokouksen materiaalin yhteydessä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin Taru Lähdemäen pro gradu -tutkielma arvosanalla hyvä (3). 
 

 

6. Opiskelijavalinnat 2012 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / oikaisupyyntö  

Elaheh Goli 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-

lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

  

Elaheh Goli on osallistunut yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valintakokeeseen 

(pääaineena yhteiskuntapolitiikka). Elaheh Goli on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyyn-

nön koskien valintakokeen tulosta. Tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa Golin koevasta-

uksista. He toteavat lausunnoissaan, että oikaisupyyntö ei anna aihetta koepisteiden 

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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Elaheh Golin oikaisupyyntö ja valintakokeen tarkastajien yliopistonlehtori 

Tiina Silvastin ja professori Teppo Krögerin yhteinen vastine sekä tutkijatohtori Jani 

Selinin vastine (asia 6/liite A) 
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Päätösehdotus: Todetaan Elaheh Golin oikaisupyyntö aiheettomaksi valintakokeen 

tarkastajien yliopistonlehtori Tiina Silvastin ja professori Teppo Krögerin sekä tutki-

jatohtori Jani Selinin vastineiden perusteella. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

 

 

7. Opiskelijavalinnat 2012 yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos / oikaisupyyntö  

Janne Heikkinen 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-

lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

  

Janne Heikkinen on osallistunut yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valintakokee-

seen (pääaineena valtio-oppi). Janne Heikkinen on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyyn-

nön koskien valintakokeen kaikille hakijoille yhteistä käsitemäärittelyosiota. Yhteisen osi-

on tarkastaja on antanut lausuntonsa Heikkisen koevastauksista. Hän toteaa lausunnos-

saan, että oikaisupyyntö ei anna aihetta koepisteiden 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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Janne Heikkisen oikaisupyyntö ja valintakokeen tarkastajan tutkijatohtori Ol-

li-Pekka Moision vastine (asia 7/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Janne Heikkisen oikaisupyyntö aiheettomaksi tutkijatohto-

ri Olli-Pekka Moision vastineen perusteella. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukainen. 
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8. Opiskelijavalinnat 2012 kulttuuripolitiikan maisteriohjelma / oikaisupyyntö Anu 

Svensk 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-

lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

 

Anu Svensk on lähettänyt oikaisupyynnön koskien kulttuuripolitiikan maisteriohjelman 

opiskelijavalintaa. Hän on hakenut maisteriohjelmaan pääaineena taidehistoria, mutta ei 

ole tullut valituksi. Humanistinen tiedekunta valitsee kulttuuripolitiikan maisteriohjel-

maan taidehistoria pääaineena hakevat opiskelijat. Humanistisen tiedekunnan edustaja 

amanuenssi Tellervo Helin on antanut vastineen oikaisupyyntöön. Vuonna 2012 kulttuu-

ripolitiikan maisteriohjelmaan on valittu yksi hakija pääaineena taidehistoria. Vastineessa 

todetaan, että valintapäätös on tehty arvioimalla hakukriteerit täyttäneet hakijat aiemman 

opiskelumenestyksen ja alaan osoitetun kiinnostuksen pohjalta.  

 

 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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Anu Svenskin oikaisupyyntö ja Tellervo Helinin vastine (asia 8/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Anu Svenskin oikaisupyyntö kulttuuripolitiikan maiste-

riohjelman opiskelijavalintaan koskien aiheettomaksi humanistisen tiedekunnan vas-

tineen perusteella. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

 

9. Opiskelijavalinnat 2012 kulttuuripolitiikan maisteriohjelma / oikaisupyyntö Marju 

Reunanen 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-
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lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

 

Marju Reunanen on lähettänyt oikaisupyynnön koskien kulttuuripolitiikan maisteriohjel-

man opiskelijavalintaa. Hän on hakenut maisteriohjelmaan pääaineena taidehistoria, mut-

ta ei ole tullut valituksi. Humanistinen tiedekunta valitsee kulttuuripolitiikan maisterioh-

jelmaan taidehistoria pääaineena hakevat opiskelijat. Humanistisen tiedekunnan maiste-

riohjelman edustaja amanuenssi Tellervo Helin on antanut vastineen oikaisupyyntöön. 

Vuonna 2012 kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan on valittu yksi hakija pääaineena tai-

dehistoria. Vastineessa todetaan, että valintapäätös on tehty arvioimalla hakukriteerit 

täyttäneet hakijat aiemman opiskelumenestyksen ja alaan osoitetun kiinnostuksen pohjal-

ta. 

 

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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Marju Reunasen oikaisupyyntö ja Tellervo Helinin vastine (asia 9/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Marju Reunasen oikaisupyyntö kulttuuripolitiikan maiste-

riohjelman opiskelijavalintaan koskien aiheettomaksi humanistisen tiedekunnan vas-

tineen perusteella. 

 

 Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

 

10. Opiskelijavalinnat 2012 psykologia / oikaisupyyntö Tiina Myllymäki 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-

lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

 

Tiina Myllymäki on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien opiskelijavalinnan 

tulosta siirto-opiskelijahaussa. Tiina Myllymäki on hakenut tiedekuntaan opiskelemaan 

psykologiaa siirto-opiskelijahaussa keväällä 2012. Tiedekunnan valintaperusteiden mu-

kaan siirto-opiskelijahaussa edellytetään, että hakija on suorittanut kandidaatin tutkinnon 
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omassa kotiyliopistossaan. Tiina Myllymäki on psykologian pääaineopiskelija Itä-Suomen 

yliopistossa, mutta hänellä ei ole ollut ennen hakuajan päättymistä kandidaatin tutkintoa. 

Myllymäki on oikaisupyynnössään hakenut muutosta sosiaalisin perustein ja siksi, että 

hän on hakuajan jälkeen suorittanut psykologian kandidaatin tutkinnon. Psykologian lai-

toksen opiskelijavalinnoista vastaava yliopistotutkija Timo Suutama on antanut oi-

kaisupyyntöön vastineen ja toteaa, ettei oikaisupyyntö anna aihetta päätöksen muuttami-

seen. 

 

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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Tiina Myllymäen oikaisupyyntö ja psykologian laitoksen opiskelijavalin-

noista vastaavan yliopistotutkija Timo Suutaman vastine (asia 10/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Tiina Myllymäen oikaisupyyntö aiheettomaksi yliopisto-

tutkija Timo Suutaman vastineen perusteella.  

  

Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

 

11. Opiskelijavalinnat 2012 psykologia / oikaisupyyntö Sanna Kaattari 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-

lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

 

Sanna Kaattari on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien opiskelijavalinnan 

tulosta avoimen yliopiston väylähaussa. Sanna Kaattari on hakenut tiedekuntaan opiske-

lemaan psykologiaa avoimen yliopiston väylähaussa keväällä 2012, mutta ei ole tullut va-

lituksi. Avoimen yliopiston väylähaussa voidaan vuosittain ottaa enintään viisi henkilöä 

opiskelemaan psykologiaa. Opiskelijavalinta tehdään aikaisempien opintojen, hakemuk-

sessa esitettyjen perustelujen ja haastattelun perusteella. Psykologian laitoksen opiskelija-

valinnoista vastaava yliopistotutkija Timo Suutama on antanut vastineen Sanna Kaattarin 

oikaisupyyntöön ja toteaa, ettei oikaisupyyntö anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 
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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 hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Sanna Kaattarin oikaisupyyntö ja psykologian laitoksen opiskelijavalinnoista 

vastaavan yliopistotutkija Timo Suutaman vastine (asia 11/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Sanna Kaattarin oikaisupyyntö aiheettomaksi yliopistotut-

kija Timo Suutaman vastineen perusteella.  

 

Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

 

12. Opiskelijavalinnat 2012 psykologia / oikaisupyyntö Pyry Hannila 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-

lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

 

Pyry Hannila on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian valinta-

kokeen tulosta. Hannila pyytää häntä koskevan valintapäätöksen uudelleen harkitsemista 

ja kutsumista soveltuvuuskokeisiin. Perusteluna Hannila esittää kokeneensa tulleen vää-

rinkohdelluksi, koska hänen pääsynsä jatkoon on evätty matalien ylioppilastutkintopis-

teiden takia, vaikka hän sai jatkoon oikeuttaneet 51 pistettä valintakokeesta. Opiskelijava-

linnoista vastaava yliopistotutkija Timo Suutama on antanut vastineen Pyry Hannilan oi-

kaisupyyntöön ja toteaa, ettei oikaisupyyntö 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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 
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Liite: - Pyry Hannilan oikaisupyyntö ja psykologian laitoksen opiskelijavalinnoista 

vastaavan yliopistotutkija Timo Suutaman vastine (asia 12/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Pyry Hannilan oikaisupyyntö aiheettomaksi yliopistotutki-

ja Timo Suutaman vastineen perusteella. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

13. Opiskelijavalinnat 2012 psykologia / oikaisupyyntö Santo Contursi 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-

lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

 

Santo Contursi on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian valinta-

kokeen tulosta. Contursi pyytää valintakoepistemääränsä uudelleen tarkistamista ja las-

kemista sekä kutsumista soveltuvuuskokeisiin. Lisäksi hän kokee epäoikeudenmukaiseksi 

menettelyn, jossa pelkästään valintakokeiden pistemäärän perusteella valittavien kohdalla 

käytetään valintakoe- ja todistuspisteiden yhteispistemäärää. Contursin valintakoepiste-

määrä on tarkistettu ja todettu oikein lasketuksi. Opiskelijavalinnoista vastaava yliopisto-

tutkija Timo Suutama on antanut vastineen Santo Contursin oikaisupyyntöön ja toteaa, 

ettei oikaisupyyntö 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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Santo Contursin oikaisupyyntö ja psykologian laitoksen opiskelijavalinnoista 

vastaavan yliopistotutkija Timo Suutaman vastine (asia 13/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Santo Contursin oikaisupyyntö aiheettomaksi yliopistotut-

kija Timo Suutaman vastineen perusteella. 
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Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

 

14. Opiskelijavalinnat 2012 psykologia / oikaisupyyntö Lotta Tuominen 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-

lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

 

Lotta Tuominen on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian maiste-

riopintojen opiskelijavalintaa. Tuominen on jäänyt yhden pisteen päähän soveltuvuusko-

keisiin pääsyn pisterajasta. Perusteena oikaisulle Tuominen esittää kaksikielisyyttään ja 

sitä, että hänen opiskelukielensä on ollut jo vuosia englanti. Tuomisen valintakoepiste-

määrä on tarkistettu ja todettu oikein lasketuksi. Valintakokeet järjestetään pelkästään 

suomen kielellä, eikä muu kuin suomi äidinkielenä oikeuta hyvityspisteisiin tms. Opiske-

lijavalinnoista vastaava yliopistotutkija Timo Suutama on antanut vastineen Tuomisen 

oikaisupyyntöön ja toteaa, ettei oikaisupyyntö 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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Lotta Tuomisen oikaisupyyntö ja psykologian laitoksen opiskelijavalinnoista 

vastaavan yliopistotutkija Timo Suutaman (asia 14/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Lotta Tuomisen oikaisupyyntö aiheettomaksi yliopistotut-

kija Timo Suutaman vastineen perusteella. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

 

15. Opiskelijavalinnat 2012 psykologia / oikaisupyyntö Mari Tunkkari 

 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 

kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa va-

linnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan opiske-
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lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valintapäätöksen tehneen yksikön 

monijäseniseltä hallintoelimeltä. 

 

Mari Tunkkari on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian soveltu-

vuuskokeesta saamiaan pisteitä. Soveltuvuuskokeissa arvioitiin psykologin ammattitehtä-

vissä edellytettäviä ominaisuuksia ryhmäkeskustelun, parihaastattelun ja testisuoritusten 

perusteella. Hakija kritisoi oikaisupyynnössään soveltuvuuskokeissa käytettyjä testejä. 

Psykologian soveltuvuuskokeen järjestäjä PsT Outi Kalla on antanut vastineen Mari 

Tunkkarin oikaisupyyntöön ja katsoo, ettei soveltuvuuskokeesta annettujen pisteiden 

muuttamiseen ole perusteita. 

 

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. Hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yliopiston hallintoelimen pää-

tökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun (22 §). 

 

Liite: - Mari Tunkkarin oikaisupyyntö ja PsT Outi Kallan vastine (asia 15/liite A) 

 

Päätösehdotus: Todetaan Mari Tunkkarin oikaisupyyntö aiheettomaksi PsT Outi 

Kallan vastineen perusteella. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukainen. 

 

 

 


