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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1 S) ja ha11ituksen14.10.2009 hyväksymän
hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan
yliopiston hallintoelin on päätösvaltainerL 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 erìnen kokousta lähettämällä esityslista. Kokouksen aluksi
hyväksytään esityslista puheenjohtajan esittelystä.

Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä

ottaa käsiteltäväksi asiary 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: dekaanin päätös Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston
opetuslupahakemuksista (1v. 201.6-2017) ja liitteet (hakemukset ja tentaattorit)

Päätösehdotus : Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Pöytäkirian liitteeû asia 3/liitteet A ja B

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanaineo puh. 040 805 3134,

niina.j. simanainen@jyu. fi
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Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14$) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
lisensiaatintutkimukset. Yliopiston tutkintosäännön (20 S) 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 arvosanast4 kumpikin laatii oman lausunnon.
Erimielisyystilanteessa tai mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnost4
tutkimukselle määrätään kolmas tarkastaja joka kahden kuukauden sisällä tehtävän
saamisesta antaa oman kirjallisen lausuntonsa arvosanaehdofuksineen.

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallisfua vain ne jäsenet tai varajäsenet 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.4päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009).

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

4. PsM Kati Katajamäen lisensiaatintutkimuksen arvostelu
PsM Kati Katajamäen lisensiaatintutkimus "Intensiivihoitoon sijoitettujen7-l2 vuotiaiden
lasten neurokognitiivinen suoriutuminen vuoden hoitojakson aikana" kuuluu psykologian
alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastetttin19.2.2016. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat
dosentti (emer.) Tapio Korhonen (Turun yliopisto) ja dosentti Jukka Kaartinen (Jyväskylän
yliopisto) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja ehdottavat
lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla lrya äksy tty .

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
neuropsykologia.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Kati Katajamäen lisensiaatintutkimus
arvosanalla lry a äksy t ty .

Pöytäkirian liite: asia 4/liite A

5. PsM Mikko Pohjolan lisensiaatintutkimuksen arvostelu
PsM Mikko Pohjolan lisensiaatintutkimus "Diskursiivinen kamppailu ja konsultin
diskursiiviset strategiat osallistavassa työyhteisöinterventiossa" kuuluu psykologian alaan.
Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 8.3.2016. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat PsT, Lehtori
Matti Kuittinen (Itä-Suomen yliopisto) ja PsT, Tutkijatohtori Virpi-Liisa Kykyri (Jyväskylän
yliopisto) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja ehdottavat
lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla küttäen hyo äksy tty .
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Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
työ- j a organisaatiopsykologia.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Mikko Pohjolan lisensiaatintutkimus
arvosanalla küt t äen hy a äksy t ty .

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A

6. PsM Lotta Heiskasen lisensiaatintutkimuksen arvostelu
PsM Lotta Heiskasen lisensiaatintutkimus "Reflektiivisen funktion muutokset
masennuksen pariterapiassa - vertaileva tapausfutkimus onnistuneesta ja epäonnistuneesta
hoidosta" kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin11,.3.201,6.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat professori Aarno Laitila (Itä-Suomen yliopisto) ja
professori jarl Wahlström ovat antaneet futkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja

ehdottavat lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyaÌiksytty.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoisfumiskoulutuksen4 erikoisalana
psykoterapia.

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

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Lotta Heiskasen lisensiaatintutkimus
arvosanalla hy a äksy tty .

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A

7. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen valintakriteereiden, valittavien opiskelijoiden
määrän, opetussuunnitelman (2016-2018) ja opintomaksun hyväksyminen rakenteellisen
sosiaalityön erikoisalalla
Vuoden 2015 alussa tuli voimaan lakiuudistus, joka tähtää huippuasiantuntemuksen ja

asiantuntijuuden kehittämiseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
erikoistumiskoulutuksen keinoin. Erikoisfumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto
tutkintomuotoisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla, jolla vahvistetaan
työelämässä toimivien asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä.

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet valmisteli vuonna 201"5

uusimuotoisen erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen (70 op) järjestämisen edellyttämät
sopimukset neljällä sosiaalityön erikoisalalla: 1) Hyvinvointipalveluf 2) Kuntouttava
sosiaalityö 3) Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö ja 4) Rakenteellinen sosiaalityö.

Jyväskylän yliopisto vastaa Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalasta.
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Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöÇ jotka ovat
suorittaneet yliopistollisen maisterin tutkinnory joilla on oikeus harjoittaa
sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä
817120'15, Z Ð jajoilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä.

Sosnet on kokouksessaan 5.2.201.6 hyväksynyt erikoisalojen vastuuyliopistoille tehtävät
esitykset erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen valintakriteereiksi sekä kokouksessaan
22.3.201.6 Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan opetussuunnitelman ja valittavien
opiskelijoiden määrän. Opetus järjestetään opetussuunnitelman pohjalta ja opetukseen
valitaan 20 opiskelijaa. Ensimmäinen haku erikoistumiskoulutukseen on tarkoitus avata
toukokuussa20'J.6. Koulutuksen on tarkoitus alkaa syyskuussajapäättyä kevääIlä 2018.

Vastuuyliopiston tehtävänä on hyväksyä erikoisalan opetussuunnitelma ja valintakriteerit,
ottaa opiskelijaÇ rekisteröidä opintosuoritukset ja antaa suoritetusta koulutuksesta todistus
Sosnetin johtoryhmäpyytää vastuuyliopistona toimivaa Jyväskylän yliopistoa lisäksi
vahvistamaan Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalalla järjestettävän

erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen alin opiskelijamäärä, jolla erikoisalan koulutus
voidaan aloittaa suunnitellussa aikataulussa ja että koulutuksessa käytetään
opiskelijamaksun 50 euroa / opintopiste, jolloin koulutuksen kokonaishinnaksi muodostuu
opiskelijalle 3 500 euroa.

Liitteet: - Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen valintakriteereidery valittavien
opiskelijoiden määrärç opetussuunnitelman ja opintomaksun
hyväksyminen rakenteellisen sosiaalityön erikoisalalla (liite A)

- Erikoissosiaalityöntekijän koulutus: valintakriteerit ja valittavien
opiskelijoiden määrä Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalalla (liite B)

- Erikoissosiaalityöntekijän koulutus: Rakenteellisen sosiaalityön
erikoisalan opetussuunnitelm a (201. 6-201 8) (liite C)

Päätösehdotus: Hyväksytään erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen Rakenteellisen
sosiaalityön erikoisalan

- valintakriteerit
- valittavien opiskelijoiden määrä (20)

- opetussuunnitelma (2016-201,8) ja
- opintomaksu (50 euroa / op)
liitteiden A, B ja C mukaisesti.

Lisäksi päätetäärç että alin opiskelijamäärä, jolla erikoisalan koulutus
voidaan aloittaa suunnitellussa aikatauluss4 on 15.
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Päätös: Hyväksyttiin erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen Rakenteellisen

sosiaalityön erikoisalan

- valintakriteerit
- valittavien opiskelijoiden määrä (20)

- opetussuunnitelma (20L6-2018) ja

- opintomaksu (50 euroa / op)
liitteiden A, B ja C mukaisesti.

Lisäksi päätettiirç että alin opiskelijamääråi, jolla erikoisalan koulutus
voidaan aloittaa suunnitellussa aikataulussa, on 15.

Pöytäkirjan liitteet asiaTllätteet A, B ja C

Pöytäkirj an vakuudeksi:

aakko Seikkula
Varadekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainp äällikkö


