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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin päätösvaltaisuus

2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista

3. Ilmoitus‐ ja keskusteluasiat
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite A/Asia 3
Todettiin ilmoitusasiat.

4. Perhetutkimuksen professori
Rehtori on myöntänyt yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnan rahoituksen perhetutkimuk‐
sen professorin palkkaamiseen ajalle 1.7.2010 ‐ 31.12.2015. Tehtävässä toimii ma työsuh‐
teessa YTT Kimmo Jokinen 31.12.2010 saakka. Tehtävää varten on pyydetty asiaintuntija‐
lausunnot professori Riitta Jallinoja ja professori Tarja Pösö. Jyväskylän yliopiston johto‐
säännön mukaan dekaani esittää rehtorille professorin työsopimuksen solmimisesta yli
kahden vuoden työsuhteissa tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Liitteet: Valmistelumuistio ja asiantuntijalausunnot (Asia 4/LiiteA)
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Ehdotus: Esitetään rehtorille YTT Kimmo Jokisen ottamisesta työsuhteeseen
31.12.2015 saakka.
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.

5. Dosentti, psykologia
KT Marja‐Kristiina Lerkkanen on hakenut dosentuuria 8.12.2009.
Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 § 1 momentin 9‐kohdan mukaan tiedekun‐
taneuvoston tehtävänä on myöntää dosentin arvo.
Dosentin pätevyyttä ovat asiantuntijoina arvioineet professori (emeritus) Mikko
Korkiakangas ja professori Leena Holopainen.
Liitteet:

Muistio 19.8.2010 (Asia5/Liite A)
Lausunnot (Asia5/Liite B)

Ehdotus: Todetaan, että dosentuuri on tiedekunnan psykologian opetuksen ja tut‐
kimuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
Ehdotus: Todetaan, että KT Marja‐Kristiina Lerkkasella on perusteelliset tiedot kas‐
vatuspsykologian alalta, julkaisuilla osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyö‐
hön sekä hyvä opetustaito.
Ehdotus: Todetaan, että KT Marja‐Kristiina Lerkkasella on erinomainen taito suo‐
men kielessä ja hyvä taito ruotsin kielessä.
Ehdotus: Esitetään, että KT Marja‐Kristiina Lerkkaselle myönnetään dosentin arvo,
alana kasvatuspsykologia.
Päätös: Ehdotusten mukaisesti.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. (014) 260 2804, mai‐
ja.t.poyhonen@jyu.fi)

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisen‐
siaatintutkimukset. Tiedekunnan pysyväismääräysten (9§) mukaan tarkastajien on annet‐
tava yhdessä tai erikseen perusteltu arvostelulausunto. Tarkastajat voivat esittää käsityk‐
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sensä lisensiaatintutkimuksesta annettavasta arvolauseesta. Tarkastajia kuultuaan oppiai‐
neen pääedustaja tekee ehdotuksen tutkimuksen arvolauseesta.
Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009, 29§). Ennen lisensiaatintutkimuk‐
sen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausun‐
nosta (Yliopistolaki 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 lisensiaatintutkimuksen arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnal‐
le.

6. PsM Minna‐Leena Pulkkisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu
PsM Minna‐Leena Pulkkisen lisensiaatintutkimus ”Stories by repeatedly convicted
drunk drivers at the outset of counseling: subjectivity, agency, and capacity for ref‐
lection” kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat dosentti
Rauno Mäkelä (Tampereen yliopisto) ja dosentti Juha Holma ovat antaneet tutki‐
muksesta perustellun arvostelulausuntonsa.
Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikois‐
alana psykoterapia.
Psykologian pääedustaja on ehdottanut lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä ar‐
vosanalla hyväksytty.
Liitteet: ‐ tarkastajien lausunnot (asia 6/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Minna‐Leena Pulkkisen lisensiaatintutki‐
mus arvosanalla hyväksytty.

7. Opiskelijavalinnat 2010 psykologia / oikaisupyyntö, Heiska Sanna
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
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Sanna Heiska on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian va‐
lintakokeesta saamiensa pisteiden tarkastusta. Heiskan psykologian valintakokees‐
ta saamat pisteet on tarkastettu ja todettu oikein lasketuiksi.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Sanna Heiskan oikaisupyyntö (asia 7/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Sanna Heiskan oikaisupyyntö aiheettomaksi tarkastus‐
laskennan perusteella.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

8. Opiskelijavalinnat 2010 psykologia /oikaisupyyntö, Ruusu Susanna
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Susanna Ruusu on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian
valintakokeesta saamiensa pisteiden tarkastusta. Ruusun psykologian valintako‐
keesta saamat pisteet on tarkastettu ja todettu oikein lasketuiksi.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
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Liite: ‐ Susanna Ruusun oikaisupyyntö (asia 8/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Susanna Ruusun oikaisupyyntö aiheettomaksi tarkastus‐
laskennan perusteella.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

9. Opiskelijavalinnat 2010 sosiologia / oikaisupyyntö Ferm Niklas
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Niklas Ferm on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien sosiologian va‐
lintakokeen tehtäviin 3 ja 5 antamien vastaustensa arvostelua. Tehtävien tarkastajat
ovat antaneet vastineen Niklas Fermin vastausten arvostelusta.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Niklas Fermin oikaisupyyntö ja tarkastajien vastineet (asia 9/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Niklas Fermin oikaisupyyntö tarkastajien vastineiden pe‐
rusteella aiheettomaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

10. Opiskelijavalinnat 2010 sosiologia / oikaisupyyntö Luoma Tuomas
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
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52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Tuomas Luoma on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien sosiologian
yhteisvalinnan valintamenettelyä. Sosiologian yhteisvalintojen koordinaattori on
antanut lausunnon valintamenettelystä Luoman kohdalla sekä yhteisvalinnan va‐
lintaperusteista.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Tuomas Luoman oikaisupyyntö ja yhteisvalinnan koordinaattorin lausunto
(asia 10/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Tuomas Luoman oikaisupyyntö yhteisvalinnan valinta‐
perusteiden perusteella aiheettomaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

11. Opiskelijavalinnat 2010 sosiologia / oikaisupyyntö Ruskeepää Teemu
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Teemu Ruskeepää on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien sosiologian
yhteisvalinnan valintamenettelyä. Sosiologian yhteisvalintojen koordinaattori on
antanut lausunnon valintamenettelystä Ruskeepään kohdalla sekä yhteisvalinnan
valintaperusteista.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
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opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Teemu Ruskeepään oikaisupyyntö ja yhteisvalinnan koordinaattorin lau‐
sunto (asia 11/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Teemu Ruskeepään oikaisupyyntö yhteisvalinnan valin‐
taperusteiden perusteella aiheettomaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

12. Opiskelijavalinnat 2010 psykologia / oikaisupyyntö Hurula Jori
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Jori Hurula on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian so‐
veltuvuuskokeen suoritustensa pisteytystä. Psykologian soveltuvuuskokeen vas‐
tuuhenkilö on antanut vastineena lausunnon Hurulan soveltuvuuskokeen pistey‐
tyksestä.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Jori Hurulan oikaisupyyntö ja soveltuvuuskokeen vastuuhenkilön lausunto
(asia 12/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Jori Hurulan oikaisupyyntö soveltuvuuskokeen vastuu‐
henkilön lausunnon perusteella aiheettomaksi.
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Päätös: Ehdotuksen mukaan.

13. Opiskelijavalinnat 2010 psykologia / oikaisupyyntö Laitinen Otto
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Otto Laitinen on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian so‐
veltuvuuskokeen suoritustensa pisteytystä. Psykologian soveltuvuuskokeen vas‐
tuuhenkilö on antanut vastineena lausunnon Laitisen soveltuvuuskokeen pistey‐
tyksestä.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Otto Laitisen oikaisupyyntö ja soveltuvuuskokeen vastuuhenkilön lausunto
(asia 13/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Otto Laitisen oikaisupyyntö soveltuvuuskokeen vastuu‐
henkilön lausunnon perusteella aiheettomaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

14. Opiskelijavalinnat 2010 psykologia / oikaisupyyntö Patokoski Saara
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
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Saara Patokoski on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien psykologian
valintakokeen kysymykseen 26. Psykologian opiskelijavalintojen koordinaattori on
antanut vastineena lausunnon psykologian valintakokeen kysymystä 26 koskien.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Saara Patokosken oikaisupyyntö ja psykologian opiskelijavalintojen koor‐
dinaattorin lausunto (asia 14/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Saara Patokosken oikaisupyyntö psykologian opiskelija‐
valintojen koordinaattorin lausunnon perusteella aiheettomaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

15. Opiskelijavalinnat 2010 sosiaalityön maisteriopinnot (Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius) / oikaisupyyntö Myrberg Pirkko
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Pirkko Myrberg on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien valintamenet‐
telyä sosiaalityön maisteriopintoihin. Sosiaalityön professori Aila‐Leena Matthies
on antanut ko. erillisvalinnan valmistelijana vastineena lausunnon oikaisupyyn‐
töön.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
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kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Pirkko Myrbergin oikaisupyyntö ja professori Aila‐Leena Matthiesin lau‐
sunto (asia 15/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Pirkko Myrbergin oikaisupyyntö professori Aila‐Leena
Matthiesin lausunnon perusteella aiheettomaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

16. Opiskelijavalinnat 2010 sosiaalityön maisteriopinnot (Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius) / oikaisupyyntö Portman Pirjo
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Pirjo Portman on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien valintamenette‐
lyä sosiaalityön maisteriopintoihin. Sosiaalityön professori Aila‐Leena Matthies on
antanut ko. erillisvalinnan valmistelijana vastineena lausunnon oikaisupyyntöön.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Pirjo Portmanin oikaisupyyntö ja professori Aila‐Leena Matthiesin lausunto
(asia 16/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Pirjo Portmanin oikaisupyyntö professori Aila‐Leena
Matthiesin lausunnon perusteella aiheettomaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.
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17. Opiskelijavalinnat 2010 sosiaalityön maisteriopinnot (Jyväskylä) / oikaisupyyntö
Barrones Galán Antonio
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
Antonio Barrones Galán on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien va‐
lintamenettelyä sosiaalityön maisteriopintoihin Jyväskylään. Sosiaalityön professo‐
ri Mikko Mäntysaari on antanut vastineena oikaisupyynnöstä lausunnon, jossa hän
ehdottaa, että Antonio Barrones Galán hyväksytään opiskelemaan yhteiskuntatie‐
teiden maisterin tutkintoa pääaineenaan sosiaalityö.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Antonio Barrones Galánin oikaisupyyntö ja professori Mikko Mäntysaaren
lausunto (asia 17/liite A)
Päätösehdotus: Hyväksytään Antonio Barrones Galán sosiaalityön maisteriopin‐
toihin Jyväskylään suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

18. Opiskelijavalinnat 2010 avoimen yliopiston väylähaku / oikaisupyyntö Ritvanen
Paula
Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yli‐
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi‐
vän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jyväskylän yliopiston johtosäännön
52 §:n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua valinta‐
päätöksen tehneen yksikön monijäseniseltä hallintoelimeltä.
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Paula Ritvanen on lähettänyt tiedekunnalle oikaisupyynnön koskien avoimen yli‐
opiston väylähakua kehityspsykologiaan. Psykologian opiskelijavalintojen koor‐
dinaattori on antanut vastineena lausunnon oikaisupyyntöön.
Yliopistolain (558/2009) 83 §:n mukaan yliopiston hallintoasiassa antamaan päätök‐
seen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto‐oikeuteen, jonka tuomiopiirissä
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa sää‐
detään. Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:n ja 23 §:n mukaan Jyväskylän yli‐
opiston 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 vai‐
kuttaa (6 §). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va‐
litusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun (22 §).
Liite: ‐ Paula Ritvasen oikaisupyyntö (oikaisupyynnön liitteet nähtävissä valmiste‐
lijalla) ja psykologian opiskelijavalintojen koordinaattorin lausunto (asia 18/liite A)
Päätösehdotus: Todetaan Paula Ritvasen oikaisupyyntö psykologian opiskelijava‐
lintojen koordinaattorin lausunnon perusteella aiheettomaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukaan.

19. Opiskelijavalinnat 2011 / valittavien uusien opiskelijoiden määrät
Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä
hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Edelleen johtosäännön 27 §:n
mukaan laitosneuvoston tehtävänä on tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys otettavi‐
en uusien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston hallitus päättää yliopistoon otettavi‐
en uusien opiskelijoiden määristä kokouksessaan 20.10.2010 ja käsittelee asiaa ensin
iltakoulussaan 29.9.2010. Tiedekuntien ehdotukset uusien opiskelijoiden määristä
on pyydetty 17.9.2010 mennessä.
Psykologian laitoksen laitosneuvosto käsitteli uusien opiskelijoiden määriä koko‐
uksessaan 20.5.2010 ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen laitosneuvosto
kokouksessaan 18.5.2010. Molemmat laitosneuvostot ovat todenneet, että valinta‐
kiintiöt ja niihin valittavien opiskelijoiden määrät voidaan päättää kuluvan vuoden
kiintiöiden ja määrien perusteella. Tarvetta muuttaa valintakiintiöitä tai niihin va‐
littavien opiskelijoiden määrää tullaan tarkastelemaan tarkemmin vuoden 2012
opiskelijavalintojen yhteydessä kun on suunniteltu vuosien 2011‐2014 opetussuun‐
nitelmat ja mm. yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen perusopintoja koskeva
rakenteellinen uudistus on tehty. Laitosneuvostot ovatkin ehdottaneet tiedekunta‐
neuvostolle, että vuoden 2011 opiskelijavalinnassa noudatetaan vuoden 2010 valin‐
takiintiöitä ja valittavien opiskelijoiden määriä pienin tarkennuksin.
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Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen laitosneuvosto on todennut, että kansa‐
laisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman osalta opiskelijavalinnasta
päätetään myöhemmin. Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelman asemasta käyty‐
jen neuvottelujen pohjalta laitoksen johtaja professori Mikko Yrjönsuuri on ehdot‐
tanut, että kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaan valitaan
enintään 25 uutta opiskelijaa vuonna 2011.
Sosiaalityön maisteriopintoihin yliopistokeskus Chydeniukseen Kokkolaan on va‐
littu vuosittain 20 uutta opiskelijaa. Yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön yk‐
sikön kanssa on käyty keskustelua siitä, että hakijajoukon ja valintakriteerien pe‐
rusteella valintakiintiö on tarkoituksenmukaista jakaa siten, että osa hakijoista vali‐
taan maisteriopintoihin ja osa valintaan avoimen yliopiston väylän kautta. Valitta‐
vien opiskelijoiden kokonaismäärää ei ole tarkoitus muuttaa. Valittavien opiskeli‐
joiden määrän jakautuminen kahteen kiintiön tarkentuu kokoukseen mennessä.
Ehdotetut valintakiintiöt ja niihin valittavien uusien opiskelijoiden määrät vuonna
2011 ovat seuraavat:
Päävalinta
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon pääaineet:
Yhteiskuntapolitiikka
36
Sosiaalityö (yhteisvalinta)
28
Sosiologia (yhteisvalinta)
36
Valtio‐oppi
28
Filosofia
18
Psykologian kandidaatin/maisterin tutkinnon pääaine:
Psykologia
vähintään 65
yhteensä
vähintään 211
Erillisvalinnat:
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma
enintään 25
pääaine: filosofia, sosiologia, valtio‐oppi tai yhteiskuntapolitiikka (YTM)
etnologia, historia, kirjallisuus, musiikkitiede, taidehistoria, taidekasvatus
(FM)
Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma
enintään 25
pääaine: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio‐oppi, yhteiskuntapolitiikka
(YTM), liikuntasosiologia (LitM), historia, etnologia (FM) ja kasvatustiede
(KM)
Kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelma
enintään 25
pääaine: filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio‐oppi tai yhteiskuntapolitiik‐
ka (YTM), kasvatustiede (KM), ympäristötiede (FM)
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Maisterin tutkinto, pääaineena sosiaalityö (YTM)
(Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

enintään 20

Maisterin tutkinto, pääaineena sosiaalityö (YTM) (Jyväskylä) enintään 10
Maisterin tutkinto, pääaineena psykologia (PsM)

enintään 12

Avoimen yliopiston väylän haku (YTK, YTM)
enintään 25
pääaine: filosofia, kehityspsykologia (valitaan enintään 5 opiskelijaa), sosiaa‐
lityö (myös Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), sosiologia, valtio‐oppi,
yhteiskuntapolitiikka
Tiedekunnalle asetetut tutkintotavoitteet kaudelle 2010‐2012 ovat seuraavat alem‐
pien ja ylempien korkeakoulututkintojen osalta:
alemmat korkeakoulututkinnot (159)
‐ psykologian koulutusala
59
‐ yhteiskuntatieteellinen koulutusala
100
ylemmät korkeakoulututkinnot (182)
psykologian koulutusala
70
‐ yhteiskuntatieteellinen koulutusala
112
Päätösehdotus: Esitetään yliopiston hallitukselle, että tiedekuntaan valitaan uusia
opiskelijoita yllä esitettyjen kiintiöiden mukaan seuraavasti:
‐ yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon enintään 171 opiskeli‐
jaa
‐ psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoon vähintään 65 opiskelijaa
‐ yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon enintään 105 opiskelijaa (on huomat‐
tava, että osa maisteriohjelmiin valittavista opiskelijoista hyväksytään muihin
tiedekuntiin)
‐ psykologian maisterin tutkintoon enintään 12 opiskelijaa.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

20. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismää‐
räykset
Jyväskylän yliopiston hallituksen 11.3.2010 hyväksymä tutkintosääntö astui voi‐
maan 1.8.2010 alkaen. Tutkintosääntö korvaa yliopiston aiemman opintosuoritus‐
johtosäännön. Tutkintosääntö säätelee laaja‐alaisesti yliopiston opintoja ja sen voi‐
maantulo edellyttää, että tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismää‐
räykset päivitetään.
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Tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismääräykset kokoavat tiede‐
kunnan opintohallinnolliset käytänteet ja varmistavat opintohallinnon laadukkuut‐
ta, tasavertaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Pysyväismääräyksissä myös tarkennetaan
joitakin tutkintosäännön tiedekunnan päätettäväksi jättämiä kohtia.
Luonnos tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskeviksi pysyväismääräyksiksi oli
keskusteluasiana tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.6.2010. Keskustelussa esiin
tulleet näkökohdat on otettu huomioon liitteenä olevan luonnoksen valmistelussa.
Luonnos on käsitelty myös tiedekunnan palvelukeskuksen opintotiimissä.
Liite: ‐ luonnos yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevik‐
si pysyväismääräyksiksi (asia 20/liite A)
Ehdotus: Päätetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja kos‐
kevista pysyväismääräyksistä liitteen A mukaisesti. Todetaan, että pysyväismäärä‐
ykset astuvat voimaan 1.9.2010 alkaen.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.
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