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1. Todetaan päätösvaltaisuus 

 

Yliopiston johtosäännön (78 §) mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun 

kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.  

 

Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

 

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyä Jyväskylän yliopistossa koskevien ohjeiden 

mukaan kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdol-

lista 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: Ehdotuksen mukaan. 

 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

 

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyä Jyväskylän yliopistossa koskevien ohjeiden 

mukaan kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdol-

lista 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 lisäasioineen (opintoasiat / asia 7). 
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3. Ilmoitusasiat 

 

Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite A/Asia 3 

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

OPINTOASIAT 

(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,   

niina.j.simanainen@jyu.fi) 

 

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu 

Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisen-

siaatintutkimukset. 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 laatii oman lausunnon. Erimie-

lisyystilanteessa 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 lisensiaatintutkimuk-

sen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausun-

nosta (Yliopistolaki 558/2009, 44§). 

 

Lisensiaatintutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määrää-

mälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53§) mu-

kaan oikaisupyyntö lisensiaatintutkimuksen arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolau-

takunnalle. 

 

4. PsM Jaana Raiskion lisensiaatintutkimuksen arvostelu 

 

PsM Jaana Raiskion lisensiaatintutkimus ”Aikamatkalla – ohjelma luku- ja kirjoitusvai-

keuksien kuntouttajana” kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimuksen tarkas-

tajat dosentti Pirkko Nieminen (Tampereen yliopisto) ja professori Timo Ahonen (Jyväsky-

län  yliopist) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa. 

 

mailto:niina.j.simanainen@jyu.fi
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Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikois-

alana kehitys- ja kasvatuspsykologia. 

 

Liite: - tarkastajien yhteinen lausunto (asia 4/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Jaana Raiskion lisensiaatintutkimus arvosa-

nalla hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A 

 

 

 

5.  Psykoterapiakoulutuksen koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien hyväksymi-

nen / lisäys, Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus, lasten ja nuorten 

psykoterapian suuntautumisvaihtoehto 

 

Jyväskylän yliopiston rehtori päätti 9.6.2011 valtuuttaa yhteiskuntatieteellisen tiedekun-

nan järjestämään täydennyskoulutuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 

asetuksen (1120/2010) mukaista psykoterapeutin koulutusta. Tiedekuntaneuvosto päätti 

16.6.2011 psykoterapian täydennyskoulutuksen järjestämisen menettelytavoista. Tiede-

kuntaneuvoston päättämät menettelytavat löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutu

s/tiedekuntaneuvoston_paatos 

 

Psykoterapeuttikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, joissa määritellään minkä psyko-

terapiamenetelmän opetusta siinä annetaan. Koulutusohjelmilla voi olla useita opiskeli-

joiden sisäänottoja koulutustarpeen ja -kysynnän mukaisesti ajoitettuina. Koulutusohjel-

mat suoritetaan pääsääntöisesti työn ohessa neljän lukuvuoden (kahdeksan lukukauden) 

aikana. Asetuksen mukaan psykoterapeuttikoulutuksen laajuus on vähintään 60 opinto-

pistettä. 

 

Tiedekunnan psykoterapiakoulutuksen johtoryhmä päätti kokouksessaan 18.9.2012 esittää 

seuraavia koulutusohjelmia ja niiden opetussuunnitelmia hyväksyttäviksi tiedekuntaneu-

vostolle: 

 Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden psykoterapeuttikoulutus, 61 op 

 Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus, 70 op 

 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus, 75 op 

 Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus, 84 op 

 Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus, 78 op 

 Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus, 66 op 

 

Koulutusohjelmien voimassaoloaika on 1.1.2013 – 31.12.2017. Yhteiskuntatieteellisen tie-

dekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.9.2012 koulutusohjelmat ja 

niiden opetussuunnitelmat ja totesi, että koulutusohjelmien opetussuunnitelmia voidaan 

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus/tiedekuntaneuvoston_paatos
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus/tiedekuntaneuvoston_paatos
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tarvittaessa tarkistaa kahden vuoden välein. Psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmän 

puheenjohtaja professori Jarl Wahlström esittää tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi 

Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoksi 

lasten ja nuorten psykoterapiaa. 

 

Liitteet: - Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus, lasten ja nuorten 

psykoterapian suuntautumisvaihtoehto (asia 5/liite A) 

 

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteen A mukaisesti Kognitiivisen psykoterapian psy-

koterapeuttikoulutukseen suuntautumisvaihtoehdoksi lasten ja nuorten psykotera-

pia 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A 

 

6. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Jani Mastola 

 

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan 

pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten kuin tiede-

kuntaneuvosto tarkemmin määrää. Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai erilliset 

lausunnot, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.  

 

Ennen tutkielman arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkas-

tajien lausunnosta. Mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta tai lausunnoista, 

tiedekuntaneuvosto voi perustellusta syystä määrätä tutkielmalle kolmannen tarkastajan, 

joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Yliopiston johtosäännön (53 §) mu-

kaan oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolauta-

kunnalle. 

 

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 arvoste-

lusta. 

 

Valtio-oppia opiskelevan Jani Mastolan pro gradu -tutkielman tarkastajat tutkijatohtori 

Jouni Tilli ja professori Mika Ojakangas ovat antaneet tarkastuslausuntonsa tutkielmasta 

ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa välttävä (1). Jani Mastola on antanut vastineen tar-

kastajien lausuntoon.  

 

Liitteet:  
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- tarkastajien lausunto Jani Mastolan pro gradu –tutkielmasta ja Jani Mastolan vas-

tine tarkastajien lausuntoon (asia 6/liite A) 

 

Päätösehdotus: Nimetään Jani Mastolan pro gradu -tutkielmalle kolmas tarkastaja 

 

Päätös: Nimettiin Jani Mastolan pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi 

professori Kari Palonen. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A 

 

 

7. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Dana Jaari  

 

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuulu-

van 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.  

 

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 kol-

mannen tarkastajan, joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Yliopis-

ton johtosäännön (53 §) 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 perusteel-

la. Mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto 

päättää arvostelusta. 

 

Psykologiaa opiskelevan Dana Jaarin pro gradu -tutkielman tarkastajat professori 

Raimo Lappalainen ja professori Jarl Wahlström ovat antaneet tarkastuslausuntonsa 

tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa hyvä (3). Dana Jaari on antanut 

vastineen tarkastajien lausuntoon. 

 

 

Liite: ‐ tarkastajien lausunto Dana Jaarin pro gradu -tutkielmasta ja Dana Jaarin vas-

tine tarkastajien lausuntoon (asia 7/liite A) 

 

Päätösehdotus:  
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1) Esitetään, että tiedekuntaneuvosto ottaa kokouksessaan lisäasiana Dana 

Jaarin pro gradu -tutkielman arvostelun käsiteltäväksi. 

2) Nimetään Dana Jaarin pro gradu -tutkielmalle kolmas tarkastaja. 

 

Päätös: Nimettiin Dana Jaarin pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi  

professori Jaakko Seikkula. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A 

 


