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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Yliopiston johtosäännöri (78 §) mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyä Jyväskylän yliopistossa koskevien ohjeiden
mukaan kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoe]imen jäsenille niin ajoissa kuin mahdollis
ta 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: Ehdotuksen mukaan.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3/ liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Miina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niinaj.simanainen@jvu.fi)

4. Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinta 2013, oikaisupyyntö Sanna Oksanen

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.

Sanna Oksanen on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien Perhe- ja pariterapi
an psykoterapeuttikoulutuksen valintapäätöstä. Henkilökohtaisen soveltuvuuden pisteet
eivät hänen kohdallaan ole täyttyneet ja hän on pyytänyt tarkennusta perusteluihin sekä
uutta mahdollisuutta haastatteluun tai uudelleen harkintaa valituksi tulemisesta. Psyko
terapian opetus- ja tutkimusklinikan johtaja ja psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmän
puheenjohtaja professori Jarl Wahlström on antanut vastineen Sanna Oksasen 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 §).

Liite: - Sanna Oksasen oikaisupyyntö ja professori Jarl Wahlströmin vastine (asia
4/liite A)

Päätösehdotus: Todetaan Sanna Oksasen oikaisupyyntö Perhe- ja pariterapian psy
koterapeuttikoulutuksen valintapäätöstä koskien aiheettomaksi professori Jarl Wahl
strömin vastineen perusteella.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan liite: asia 4 / Liite A

Väitöskirjan arvostelu
Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väi
töskirjat. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kuukauden
kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut
kirjalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa nämä esittävät oman ehdotuksensa väi
töskirjalle 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 tie
dekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista kuultuaan edellä mainittuja henki
löitä. Kustos laatu tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väi
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töstilaisuudessa, joka myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa. Yhteiskuntatie
teellisessä 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 (Yliopisto
laki 558/2009, 44 §).

Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallin
toelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53 §) mukaan oi
kaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle.

5. MA Ilpo Kuhimanin väitöskirjan arvostelu

MA Ilpo Kuhlmanin väitöskirja “Accountability in Couple Therapy for Depression: A
Mixed Methods Study in a Naturalistic Setting in Finland” kuuluu psykologian alaan.
Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus
pidettiin 14.11.2013. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväit
täjä Ph.D., Associate Professor Jacqueline Sparks (University of Rhode Island), kustos pro
fessori Jaakko Seikkula, professori Jarl Wahlström ja professori Jari-Erik Nurmi ehdottavat
väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 5/liite A)

Päätös: Hyväksyttiir ja arvosteltiin MA Ilpo Kuhlmanin väitöskirja arvosanalla hy
väksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. YTM Sirpa Kannasojan väitöskirjan arvostelu

YTM Sirpa Kannasojan väitöskirja “Nuorten sosiaalinen toimintakyky” kuuluu sosiaali-
työn alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väi
töstilaisuus pidettiin 23.11.2013. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakun
ta, vastaväittäjä professori Pirjo Pölkki (Itä-Suomen yliopisto), kustos professori Mikko
Mäntysaari, professori Marjo Kuronen ja professori Kaisa Aunola ehdottavat väitöskirjan
hyväksymistä arvosanalla kiittäe;z hyväksytty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 6/liite A)
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Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Sirpa Kannasojan väitöskirja arvosanalla
kiittäen hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A

7. M.S. Ting Chengin väitöskirjan arvostelu

M.S. Ting Chengin väitöskirja “Revisiting the Buffers of Job Insecurity: Investigating New
Buffering Factors between Perceived Job Insecurity and E.mployee Outcomes” kuuluu
psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausun
tonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 29.11.2013. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arvioin
tilautakunta, vastaväittäjä professori Magnus Sverke (Stockholms universitet), kustos pro
fessori Saija Mauno (JY, TaY), professori Jari-Erik Nurmi ja dosentti Taru Feldt ehdottavat
väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 7/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin M.S. Ting Chengin väitöskirja arvosanalla
hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A

8. YTL Hanna-Man Kivistön väitöskirjan arvostelu

YTL Hanna-Man Kivistön väitöskirja “Debating Right to Asylum - A Conceptual and
Rhetorical Reading of the German post-War Deliberations” kuuluu valtio-opin alaan.
Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus
pidettiin 11.12.2013. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväit
täjä Privatdozent, Dr. Dirk Jörke (Universität Greifswald), kustos professori Kari Palonen
ja professori Jussi Kotkavirta ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 8/liite A)

Päätös; Hyväksyttiin ja arvosteltiin TEL Hanna-Man Kivistön väitöskirja arvosanalla
hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 8/liite A

9. YTM, FM Hanna-Man Husun väitöskirjan arvostelu

YTM, FM Hanna-Man Husun väitöskirja “Social Movements and Bourdieu: Class, Em
bodiment and the Politics of Identity” kuuluu sosiologian alaan. Vastaväittäjä on antanut
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väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 18.12.2013. Väi

töskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä VTT, dosentti Suvi

Salmenniemi (Turun yliopisto), kustos professori Martti Siisiäinen, professori Terhi-Anna

Wilska ja lehtori Pertti Lappalainen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiit

(den hyväk5y(ty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 9/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM, FM Hanna-Man Husun väitöskirja arvosa

nalla kiittäen Inroäksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 9/liite A

10. YTM Päivi Pirkkalaisen väitöskirjan arvostelu

YTM Päivi Pirkkalaisen väitöskirja “Transnational Responsibilities and Multi-sited Strate

gies: Voluntary Associations of Somali Diaspora in Finland” kuuluu sosiologian alaan.

Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus

pidettiin 19.12.2013. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväit

täjä Senior Researcher Nauja Kleist (Danish Institute for International Studies), kustos pro

fessori Martti Siisiäinen, professori Terhi-Anna Wilska ja dosentti Miikka Pyykkönen eh

dottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyz’äksvtty.

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 10/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Päivi Pirkkalaisen väitöskirja arvosanalla

kiiltäen hyväkszithj.

Pöytäkirjan liite: asia 10/liite A

Ljsensjaatintutkimuksen arvostelu

Yliopiston johtosäännön (19) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisen

siaatintutkimukset. Yiiopiston tutkintosäännön (37 §) mukaan lisensiaatintutkimuksen

tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen

antaa perusteltu kirjallinen arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.

Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta, kumpikin laatu oman lausunnon. Enimie

lisyystilanteessa tai mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta, tutkimukselle

määrätään kolmas tarkastaja, joka kahden kuukauden sisällä tehtävän saamisesta antaa

oman kirjallisen lausuntonsa arvosanaehdotuksineen.

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on

samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009, 29). Ennen lisensiaatintutkimuk
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sen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausun
nosta (Yliopistolaki 558/2009, 44).

Lisensiaatintutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määrää
mälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53) rnu
kaan oikaisupyyntö lisensiaatintutkimuksen arvostelusta tehdään yliopiston tutkinto]au
takunnalle.

11. YTM Marja Koskenaihon lisensiaatintutkimuksen arvostelu

YTM Maija Koskenalhon lisensiaatintutkimus “Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön
asiakkaiden arjesta” kuuluu sosiaalityön alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin
26.11.2013. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat YTT Raija Väisänen (Itä-Suomen yliopisto)
ja YTT Raija Lindqvist ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
kuntouttava sosiaalityö.

Liite: - tarkastajien lausunnot (asia il/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Marja Koskenalhon lisensiaatintutkimus
arvosanalla hyväksyttii.

Pöytäkirjan liite: asia li/liite A

12. Muut Asiat

Käytiin yleistä keskustelua väitöskirjojen arvostelukriteereistä ja arvosteluasteikosta (hy
lätty - hyväksytty — kiittäen hyväksytty). Todettiin, että oikea foorumi keskustella asiasta
yksityiskohtaisemmin on tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmä. Arvostelukriteereitä
voitaisiin arvioida ja tarkentaa tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmän toimesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Ahonen
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö




