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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johlosäännön (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: Merkiftiin tiedoksi.

Pöytäkirjan liite: asia 3/liite A

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niina.j.sirnanainen@jyu.fi)

Väitöskirjan arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
väitöskirjat. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kuukauden
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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. Cand.Polit. Anne-Lise Holmeslandin väitöskirjan arvostelu

Cand.Polit. Anne-Lise Holmeslandin väitöskirja “Professionals’ Experiences with Open
Dialogues with Young People’s Social Networks — Identity, Role and Teamwork. A
Qualitative Study” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta
perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 17.1.2015. Väitöskirjan
arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Bengt Karlsson
(Buskerud and Vestfold University College), kustos professori Jaakko Seikkula, professori
Paavo Leppänen ja professori Taru Feldt ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla
hyväksytty.

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

- Anne-Lise Holmeslandin väitöskirja (asia 4/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin Cand.Polit. Anne-Lise Holmeslandin väitöskirja
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A
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Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
lisensiaatintutkimukset. Yliopiston 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.
Erimielisyystilanteessa tai mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä )ausunnosta,
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 lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta
(Yliopistolaki 558/2009, 44).

Lisensiaatintutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston
määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön
(45) mukaan oikaisupyyntö lisensiaatintutkimuksen arvostelusta tehdään yliopiston
tutkintolautakunnalle.

5. FM Matti Makon lisensiaatintutkimuksen arvostelu

FM Matti Makon lisensiaatintutkimus “Näkövammaisten lasten ja nuorten musiikillinen
harrastuneisuus” kuuluu sosiologian alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 5.2.2015.
Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat professori Mikko Lagerspetz (Äbo Akademi) ja KT Kari
Korhonen ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja ehdottavat
lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liite: - Tarkastajien lausunnot (asia 5/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin FM Matti Makon lisensiaatintutkimus
arvosanalla hyväksijtty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Anastasia
Dmitrieva, 2. käsittely

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 he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.
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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.

Kulttuuripolitiikan kansainvälisessä maisteriohjelmassa (pääaineena sosiologia)
opiskelevan Anastasia Dmitrievan pro gradu -tutkielman tarkastajat yliopistonlehtori Pertti
Jokivuori ja yliopistonopettaja Kaisu Kumpulainen ovat antaneet tarkastuslausuntonsa
tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Anastasia Dmitrieva on
antanut vastineen tarkastajien lausuntoon. Tiedekuntaneuvosto päätti 22.1.2015
kokouksessaan nimetä pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi professori Kia
Lindroosin.

Liitteet: - Tarkastajien lausunto Anastasia Dmitrievan pro gradu -tutkielmasta ja
Anastasia Dmitrievan vastine (asia 6/liite A)

- Professori Kia Lindroosin lausunto Anastasia Dmitrievan pro gradu -

tutkielmasta (asia 6/liite B)
- Anastasia Dmitrievan pro gradu —tutkielma (asia 6/liite C)

Päätös: Hyväksyttiin Anastasia Dmitrievan pro gradu -tutkielma arvosanalla
tyydyttävä (2).

Pöytäkirjan liite: asia 6/liitteet Aja B

7. Psykoterapiakoulutuksen koulutusohj eintien ja opetussuunnitelmien hyväksyminen

Jyväskylän yliopiston rehtori päätti 9.6.2011 valtuuttaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
järjestämään täydennyskoulutuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
asetuksen (1 120/2010) mukaista psykoterapeuhn koulutusta. Tiedekuntaneuvosto päätti
16.6.2011 psykoterapian täydennyskoulutuksen järjestämisen menettelytavoista.

Psykoterapeuttikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, joissa määritellään minkä
psykoterapiamenetelmän opetusta siinä annetaan. Koulutusohjelmilla voi olla useita
opiskelijoiden sisäänottoja koulutustarpeen ja -kysynnän mukaisesti ajoitettuina.
Koulutusohjelmat suoritetaan pääsääntöisesti työn ohessa neljän lukuvuoden (kahdeksan
lukukauden) aikana. Asetuksen mukaan psykoterapeuttikoulutuksen laajuus on vähintään
60 opintopistettä.
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyy koulutusohjelmat ja niiden opetussuunnitelmat.
Tiedekunnan psykoterapeuttikoulu tuksen johtoryhmä on päättänyt kokouksessaan
12.2.2015 esittää seuraavia koulutusohjelmia ja opetussuunnitelmia hyväksyttäviksi
tiedekuntaneuvostolle:

A: Integrahivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus - koulutusohjelma
B: Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus — lasten ja nuorten psykoterapian
suuntauturnisvaihtoehto
C: Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus — musiikkiterapian
suuntautumisvaih toehto

Koulutusohjelmien voimassaoloaika on 31.12.2020 saakka. Integratiivisen psykoterapian
psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelma (A) on hyväksytty tiedekuntaneuvoston
kokouksessa 27.9.2012. Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä esittää
tiedekuntaneuvostolle koulutusohjelman opetussuunnitelman päivityksen hyväksymistä.
Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen lasten ja nuorten psykoterapian
suuntautumisvaihtoehto (B) ja musiikkiterapian suuntautumisvaihtoehto (C) ovat uusia
koulutusohjelniia

Liitteet: - psykoterapiakoulutuksen koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat
(asia 7/liitteet A, B, C)

Päätösehdotus: Hyväksytään psykoterapiakoulutuksen koulutusohjeirnat
opetussuunnitelmineen liitteiden mukaisesti. Todetaan, että koulutusohjelmien
voimassaoloaika on 31.12.2020 saakka ja koulutusohjelmien opetussuunnitelmia
voidaan tarvittaessa tarkistaa kahden vuoden välein.

Päätös: Hyväksyttiin psykoterapiakoulutuksen koulutusohjelmat
opetussuunnitelmineen liitteiden mukaisesti. Todettiin, että koulutusohjelmien
voimassaoloaika on 31.12.2020 saakka ja koulutusohjelmien opetussuunnitelmia
voidaan tarvittaessa tarkistaa kahden vuoden välein,

Pöytäkirjan liitteet: asia 7/liitteet A, B ja C

Pöytäkir’an vakuudeksi:

7faakko Seikkula Niina Simanainen
Varadekaani Opintoasiainpäällikkö


