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1,. Todetaan päätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (t S) ja hallituksen'14.10.2009 hyväksymän
hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan

yliopiston hallintoelin on päätösvaltainery kun kokouksen puheenjohtaja ja våihintään

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: Merkittiin tiedoksi.

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Nüna Simanainen, puh. 040 805 3L34,

niina.i.simanainen@ivu. fi
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Väitöskirj an arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14 $) ja tutkintosäännön (25 S) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat.

Yliopiston tutkintosäännön (23 S) mukaan vastaväittäjän/ien tulee olla professori tai
tohtorin tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tieteelliset ansiot. Vastaväittäjän/ien
päätoimen on oltava muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan ohjaaja ei voi
toimia vastaväittäjänä. Väittelijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa
vastaväittäj än/ien valinnasta.

Tutkintosäännön (25 S) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kahden viikon kuluessa antaa
tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut kirjalliset arviointilausunnot
väitöskirjasta, jossa nämä esittävät myös oman esityksensä väitöskirjalle annettavasta
arvosanasta tai arvolauseesta. Esityksessä tulee ottaa huomioon väittelijän
puolustautuminen väitöstilaisuudessa. Mikäli tiedekunta on nimennyt
arviointilautakunnan, se antaa tiedekuntaneuvostolle esityksen arvosanasta tai
arvolauseesta. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa nimetään väitöskirjojen arviointia
varten arviointilautakunta, joka ehdottaa väitöskirjalle arvosanaa.

Ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava mahdollisuus vastineen antamiseen
vastaväittäjän/ien lausunnoista tai arviointilautakunnan arvosana- tai arvolause-
esityksestä.

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 S).

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

4. YTM, TaM Eliza Kraatarin väitöskirjan arvostelu

YTM, TaM Eliza Kraatarin väitöskirja "Domestic Dexterity and Cultural Policy: The Idea of
Cottage Industry and Historical Experience in Finland from the Great Famine to the
Reconstruction Period" kuuluu kulttuuripolitiikan/valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on
antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin
16.1,.201,6. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä dosentti

|uri Mykkänen (Helsingin yliopisto), professori Marja Keränery professori Tiina Silvasti ja
yliopistonlehtori Sakarias Sokka ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanallaküttäen
lryaäksytty.
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Liitteeh - Vastaväittäjän ja arviointilautakunnan lausunnot
(asia 4/liite A)

-Etiza Kraatarin väitöskirja (asia 4iliite B)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM, TaM Eliza Kraatarin väitöskirja
arvosanalla küt t äen hy a äksy tty .

Pöytäkirian liite: asia 4/liite A

5. Psykoterapiakoulutuksen erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelman
hyväksyminen

Vuoden 2015 alussa on tullut voimaan lakiuudistus, joka tähtää huippuasiantuntemuksen
ja asiantuntijuuden kehittämiseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
erikoistumiskoulufuksen keinoin. Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto
tutkintomuotoisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla, jolla vahvistetaan
työelämässä toimivien asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä.

Erikoispsykologikoulutusta tullaan järjestämään neuropsykologiaru kliinisen
terveyspsykologian, psykoterapian, lasten ja nuorten psykologian sekä työ- ja

organisaatiopsykologian erikoisaloilla. Jyväskylän psykologian laitoksen vastuulla on
psykoterapian erikoispsykologin erikoistumiskoulutus. Psykoterapian erikoispsykologin
koulutus on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimiville psykologeille,
joilla jo on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus.

Uudistunut erikoispsykologikoulutus on maksullinen ja laajuudeltaan 70 opintopistettä.
Asetuksella säädetty maksukatto pitää kustannukset kohtuullisina, hinta on maksimissaan

120 euroa per opintopiste. Koulutus ei enää johda psykologian lisensiaatin tutkintoorç ja
lisensiaatintutkielman sijasta kolmivuotisiksi suunniteltujen opintojen loppupuolella
tehdään laajuudeltaan aiempaa suppeampi lopputyö.

OKM on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle psykoterapian erikoispsykologin
erikoistumiskoulutuksen käynnistämiseen valtionavustuksen ja koulutus aloitetaan
syksyllä 201.6. Rahoitus on myönnetty koulutuksen käynnistämiseen ja toteuttamiseen
yhteensä 15 opiskelijalle. Haku erikoistumiskoulutukseen alkaa 1..3.201.6. Liitteessä on
esitelty psykoterapiakoulutuksen erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelma.

Liite: Psykoterapiakoulutuksen erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelma
(asia S/liite A)

Päätösehdotus: Hyväksytään psykoterapiakoulutuksen erikoispsykologikoulutuksen
opetussuunnitelma liitteen (asia S/liite A) mukaisesti.
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Päätös: Hyväksyttiin psykoterapiakoulutuksen erikoispsykologikoulutuksen
opetussuunnitelma liitteen (asia S/liite A) mukaisesti.

Pöytäkirian liite: asia 5/liite A

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anna Wilska
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö




