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1. Todetaan päätösvaltaisuus
jyväskylän yliopiston johtosäännön (t S) ja hallituksen1.4.l0.2009 hyväksymän
hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan
yliopiston hallintoelin on päätösvaltaineru 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 ]yväskylän 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 asiaru 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
Tiedoksi dekaanin päätöksiä.

Liitteet:
A: Dekaanin päätöksiä opintoasioissa
B: Tutkintotaulukko

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanaine& puh. 040 805 3'134,

nl1na.

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (1a$) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
lisensiaatintutkimukset. Yliopiston tutkintosäännön (20 S) mukaan lisensiaatintutkimuksen



3

tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen
antaa perusteltu kirjallinen arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.
Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanast4 kumpikin laatii oman lausunnon.
Erimielisyystilanteessa tai mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta,
tutkimukselle määrätään kolmas tarkastaja, joka kahden kuukauden sisällä tehtävän
saamisesta antaa oman kirjallisen lausuntonsa arvosanaehdofuksineen.

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenef joilla on
samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009,295). Ennen lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta
(Yliopistolaki 558/2009,445). Lisensiaatintutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija
voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen
arvostelustal|paivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009).

Yliopiston tutkintosäännön (60 S) mukaan oikaisupyyntö lisensiaatintutkimuksen
arvostelusta tehdään yliopiston muutoksenhakulautakunnalle.

4. PsM Pekka Peuran lisensiaatintutkimuksen arvostelu

PsM Pekka Peuran lisensiaatintutkimus " Psykoterapiaprosessin keskeiset tekijät

perheternpeuttíen araioitwinø: Psychotherapy Process Q-set -menetelmän soaittøminen pariterøpien

tutkimiseen" kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastetttin2'J..6.20'1"6.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat professori (emeritus) Karl-Erik Wahlberg ja professori

]uha Holma ovat antaneet tutkimuksesta perustellut arvostelulausuntonsa ja ehdottavat
lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyväksytty.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksen4 erikoisalana
psykoterapia.

Liite: - Tarkastajien lausunnot (asia 4/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Pekka Peuran lisensiaatintutkimus
arvosanalla hy a äksy tty .

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A

5. PsM Terhi Mikolan lisensiaatintutkimuksen arvostelu

PsM Terhi Mikolan lisensiaatintutkimus "The relations of ørithmetic cølculøtion to

neurocognitiae functions ønd bøsic mathemøticøl skills in school-øged children with cerebrøl pølsy"

kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastetttin28.6.20"l.6.
Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat PsT, dosentti Silja Pirilä (Tampereen yliopistollinen
sairaala) ja Psl yliopistotutkija Tiina Parviainen ovat antaneet tutkimuksesta perustellun
arvostelulausuntonsa ja ehdottavat lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla
lryaäksytty.
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Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
neuropsykologia.

Liite: - Tarkastajien lausunto (asia 4/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Terhi Mikolan lisensiaatintutkimus
arvosanalla lry a äksy t ty .

Pöytäkirian liite: asia S/liite A

6. Tiedekuntaneuvoston tehtävien delegointi dekaanille; väitöskiriojen ja
lisensiaattitutkimusten arvostelu

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14$:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on

1) arvioida ja kehittää osaltaan tiedekunnassa annettavaa koulutusta siellä tehtävää
tutkimusta ja tiedekunnan yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tehdä niitä koskevia
esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
2) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää tiedekunnan
talousarviosta
3) päättää opetussuunnitelmista sekä opiskelijoiden valintaperusteista ellei tässä
johtosäännössä toisin määrätä
4) määrätä väitöskirjojen, lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuoritusten
esitarkastajaf tarkastajatja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset
tarkastajien lausuntojen perusteella
5) käsitellä väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta koskevat oikaisupyynnöt tutkintosäännön
mukaisesti
6) hyväksyä tiedekunnan toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä joihin toiminta-
kertomus antaa aihetta
7) tehdä hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä
8) tehdä esitys työsuhteeseen otettavasta henkilöstöstä, jonka ottamisen rehtori on siirtänyt
dekaanille ja joka rehtorin päätöksen mukaan edellyttää tiedekuntaneuvoston esitystä sekä
tehdä esitys valinnasta professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa
9) tehdä rehtorille ehdotus 2-3 henkilöstä tiedekunnan dekaanin tehtävään
10) myöntää dosentin ja kunniatohtorin arvot
11) käsitellä ja ratkaista ne dekaanille kuuluvat asiat, jotka dekaani niiden
periaatteellisuuden tai laal'akantoisuuden vuoksi saattaa tiedekuntaneuvoston
käsiteltäväksi tai ratkaistavaksi
12) käsitellä ja ratkaista muut asiaf jotka on säädetty tai määrätty tiedekuntaneuvoston
käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Tiedekuntaneuvosto voi tilapäisesti siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kohdan
4 asioita. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan
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1,5.1,.201,4 päättänyt delegoida dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kohdan 4 asioista
väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajierç tarkastajien ja vastaväittäjien
määräämisen.

1,.1,.2017 voimaan astuvien rakenteellisten muutosten vuoksi pääosa asioista siirtyy
syyslukukaudella 201.6 siírtymäkauden tiedekuntaneuvostojen käsiteltäväksi, joten
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtoryhmä esittää tiedekuntaneuvostolle, että
tiedekuntaneuvosto päättää kokouksessaan 23.8.201.6 delegoida dekaanille
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelun
vuoden 2016loppuun saakka (ajalle 23.8.201.6-31".12.2016). Mikäli väitöskirjan tekijä tekee
oikaisupyynnön vastaväittäjän lausunnosta tai lisensiaatintutkimuksen tekijä tekee

oikaisupyynnön tarkastajien lausunno(i)sta tai väitöskirjan arvostelua varten nimetty
arviointilautakunta tai lisensiaatintutkimuksen tarkastajat eivät ole yksimielisiä esitetystä
arvosanasta, asia voidaan palauttaa tiedekuntaneuvoston käsittelyyn.

Päätösehdotus:

a) Tiedekuntaneuvosto päättää siirtää dekaanille väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten
arvostelun ajalle 23.8.20L6-31.12.2016.

b) Mikäli väitöskirjan tekijä tekee oikaisupyynnön vastaväittäjän lausunnosta tai
lisensiaatintutkimuksen tekijä tekee oikaisupyynnön tarkastajien lausunno(i)sta tai
väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta tai lisensiaatintutkimuksen
tarkastajat eivät ole yksimielisiä esitetystä arvosanasta, asia voidaan palauttaa
tiedekuntaneuvoston käsittelyyn.

Päätös:

a) Tiedekuntaneuvosto päätti siirtää dekaanille väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten
arvostelun ajalle 23.8.20L6-31..12.2016.

b) Tiedekunta päätti, että asia voidaan palauttaa tiedekuntaneuvoston käsittelyyn, mikäli
väitöskirjan tekijä tekee oikaisupyynnön vastaväittäjän lausunnosta tai
lisensiaatintutkimuksen tekijä tekee oikaisupyynnön tarkastajien lausunno(i)sta tai
väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta tai lisensiaatintutkimuksen
tarkastajat eivät ole yksimielisiä esitetystä arvosanasta.

Pöytäkirian vakuudeksi:

Niina Simanainen
OpintoasiainpäällikköDekaani

Wilska




