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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (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 yksirnielisellä 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. Umoitusasiat

Dekaanin päätöksiä! opintoasial (asia 3/liite A)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Sirnanainen, puh. 040 805 3134,
niina.j.si rnanainen@jyu.fi
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Väitöskirjan arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
väitöskirjat. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kuukauden
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. PsL Heli Järnefeltin väitöskirjan arvostelu

PsL Heli Järnefeltin väitöskirja “Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen
kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa”
kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen
lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 9.5.2015. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty
arviointilautakunta, vastaväittäjä tutkimusprofessori Timo Partonen (THL), kustos
professori Raimo Lappalainen, professori Paavo Leppänen ja dosentti Tuija Aro ehdottavat
väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

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

- Heli Järnefeltin väitöskirja (asia 4/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsL Heli Järnefeltin väitöskirja
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A
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5. KM Suzanne Puhakan väitöskirjan arvostelu

KM Suzanne Puhakan väitöskirja “Digital Solutions for Multilingual Learning
Environments: The Case of GraphoGameTM Adaptations in Kenya” kuuluu psykologian
alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa.
Väitöstilaisuus pidettiin 12.5.2015. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty
arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Ovid J.L. Tzengin (National Chiao Tung
University, Taiwan), kustos professori Heikki Lyytinen, professori Paavo Leppänen ja
professori Timo Ahonen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Liitteet: - Vastaväittäjän ja kustoksen/arviointilautakunnan lausunnot
(asia 5/liite A)
- Suzanne Puhakan väitöskirja (asia 5/liite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin KM Suzanne Puhakan väitöskirja
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

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 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 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.
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6. PsM Hanna Välivaaran lisensiaatintutkimuksen arvostelu

PsM Hanna Välivaaran lisensiaatintutkimus “Oppilaat kouluhyvinvointia määrittämässä”
kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 8.5.2015.
Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat lehtori Kaili Kepler-Uotinen (Jyväskylän yliopisto) ja
dosentti Maarit Alasuutari (Jyväskylän yliopisto) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun
arvostelulausuntonsa ja ehdottavat lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla
hyväksytty.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
kehitys- ja kasvatuspsykologia.

Liite: - Tarkastajien lausunnot (asia 6/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Hanna Välivaaran lisensiaatintutkimus
arvosanalla hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A

7. Pro gradu -tutkielman arvostelu, oikaisupyyntö ja vastine tarkastajien lausuntoon /
Hanna Kemppainen

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.

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan laitoksen johtaja määrää pro gradu -tutkielman
tarkastajat oppiaineen pääedustajan ehdotuksesta. Dekaani päättää pro gradu -tutkielmien
hyväksymisestä ja arvostelusta tarkastajien lausunnon perusteella. Ennen tutkielman
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta.
Mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto päättää
arvostelusta.

Tiedekunnan pysyväismääräyksissä todetaan, että tarkastajien lausunto lähetetään
sähköpostitse ja vastineen antoaika on vähintään kaksi (2) arkipäivää. 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.
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Psykologian opiskelija Hanna Kemppaisen pro gradu -tutkielman tarkastajat tutkijatohtori
Sami Ivläättä ja professori Kaisa Aunola ovat antaneet tarkastuslausuntonsa tutkielmasta ja
ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Hanna Kemppaiselle lähetettiin 17.3.2015
sähköpostitse tarkastajien lausunto. Hän ei ehtinyt määräaikaan mennessä saada
sähköpostia, eikä täten antaa vastinetta lausunnosta. Näin ollen dekaani hyväksyi ja
arvosteli pro gradu -tutkielman 19.3,2015 arvosanalla tyydyttävä (2).

Hanna Kemppainen teki 1.4.2015 oikaisupyynnön yliopiston tutkintolautakunnalle pro
gradu -tutkielmansa arvostelusta. Yliopiston tutkintolautakunta käsitteli oikaisupyynnön
kokouksessaan 29.4.2015. Tutkintolautakunnan mielestä yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan pysyväismääräysten mukainen gradun tarkastajien lausunnosta annettavan
vastineen antoaika on liian lyhyt (vähintään kaksi arkipäivää) ja se tulee muuttaa 14
vuorokauden mittaiseksi. Yliopiston tutkintolautakunta päätti kokouksessaan ehdottaa,
että Hanna Kemppaisen oikaisupyyntö pro gradu -tutkielmasta otetaan huomioon ja
palautetaan uudelleen käsiteltäväksi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvostoon.

Liitteet: - Tarkastajien lausunto (asia 7/liite A)
- Pro gradu —tutkielman hyväksyminen (asia 7/liite B)
- Hanna Kemppaisen oikaisupyyntö yliopiston
tutkintolautakunnalle (1.4.2015) (asia 7/liite C)
- Tarkastajien vastine Hanna Kemppaisen oikaisupyyntöön (24.4,2015)
(asia 7/liite D)
- Hanna Kemppaisen pro gradu —tutkielman kansi ja tiivistelmä (pdf)
(asia 7/liite E)
- Hanna Kemppaisen pro gradu —tutkielma (asia 7/liite F)
- Pöytäkirja Jyväskylän yliopiston tutkintolautakunnan kokouksesta
29.4.2015 (nro 3/2015) (asia 7/ liite G)

Päätös: Päätettiin määrätä Hanna Kemppaisen pro gradu -tutkielmalle
kolmas tarkastaja. Kolmannen tarkastajan nimeäminen valtuutetaan
psykologian laitokselle.

Pöytäkirjan liitteet: asia 7/liitteet A-G

8. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelman ja
opetussuunnitelman hyväksyminen

Jyväskylän yliopiston rehtori päätti 9.6.2011 valtuuttaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan
järjestämään täydennyskoulutuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
asetuksen (1120/2010) mukaista psykoterapeutin koulutusta. Tiedekuntaneuvosto päätti
16.6.2011 psykoterapian täydennyskoulutuksen jäijestämisen menettelytavoista.
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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.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy koulutusohjelmat ja niiden opetussuunnitelmat.
Tiedekunnan psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä esittää päivitettyä kognitiivisen
käyttämisterapian psykoterapiakoulutuksen koulutusohjelmaa ja opetussuunnitelmaa
hyväksyttäviksi tiedekuntaneuvostolle.

Liitteet: - Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiakoulutuksen
koulutusohjelma ja opetussuunnitelma (asia 8/liite A)

Päätösehdotus: Hyväksytään Kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutusohjelma ja
opetussuunnitelma liitteen A mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin Kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutusohjelma ja
opetussuunnitelma liitteen A mukaisesti.

Pöytäkirjan liite: asia 8/liite A

9. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan valintaperusteet 2016 /
Kansainväliset maisteriohjelmat: Master’s Degree Programme in Development and
International Cooperation ja Master’s Degree Programme in Cultural Policy

Yliopiston johtosäännön (14 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opiskelijoiden valintaperusteista. Rehtori on 2.4.2015 päättänyt Jyväskylän yliopiston
opiskelijavalinnan yleisistä valintaperusteista vuoden 2016 valintoihin.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vuoden 2016 opiskelijavalinnan yksityiskohtaisia
valintaperusteita on kansainvälisten maisteriohjelmien osalta käsitelty maisteriohjelmien
edustajien kanssa. Yksityiskohtaisissa valintaperusteiden laatimisessa on otettu huomioon
yliopiston yleisten valintaperusteiden suositukset. Muiden oppiaineiden ja suomenkielisten
maisteriohjelmien osalta yksityiskohtaisista valintaperusteista tullaan päättämään
tiedekuntaneuvoston elokuun kokouksessa.

Liite: - Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan valintaperusteet 2016,
kansainväliset maisteriohjelmat (asia 9/liite A)
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Ehdotus: Päätetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten
maisteriohjelmien opiskelijavalintojen valintaperusteista 2016 liitteen A
mukaisesti.

Päätös: Päätettiin yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten
maisteriohjelmien opiskelijavalintojen valintaperusteista 2016 liitteen A
mukaisesti.

Pöytäkirjan liite: asia 9/liite A

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Niina Simanainen

Dekaani

Opintoasiainpäällikkö


