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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 ajoissa kuin mahdollis-

ta 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. 

 

3. Ilmoitusasiat 

 

Dekaanin päätöksiä / opintoasiat (asia 3/ liite A) 

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 3/liite A 

 

OPINTOASIAT 

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

niina.j.simanainen@jyu.fi) 

 

Väitöskirjan arvostelu 

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

töskirjat. Yliopiston tutkintosäännön (40 §) mukaan vastaväittäjän/ien tulee kuukauden 

kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut 
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kirjalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa nämä esittävät oman ehdotuksensa väi-

töskirjalle 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 tie-

dekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvioinnista kuultuaan edellä mainittuja henki-

löitä. Kustos laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väi-

töstilaisuudessa, joka myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa. Yhteiskuntatie-

teellisessä 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 (Yliopisto-

laki 558/2009, 44 §). 

 

Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä yliopiston määräämälle hallin-

toelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009). Yliopiston johtosäännön (53 §) mukaan oi-

kaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle. 
 

4. PsM Piia Seppälän väitöskirjan arvostelu 

 

PsM Piia Seppälän väitöskirja “Work Engagement: Psychometrical, Psychosocial, and Psy-

chophysical approach” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta 

perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 16.8.2013. Väitöskirjan arvos-

telua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä dosentti Kirsi Ahola (Työterveyslai-

tos), kustos professori Saija Mauno, professori Jari-Erik Nurmi ja tutkijatohtori Noona 

Kiuru ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 4/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Piia Seppälän väitöskirja arvosanalla  

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A 

 

 

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 
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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. 

 

5. PsM Sanna Lehikoisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu 

 

PsM Sanna Lehikoisen lisensiaatintutkimus “Kolmannen aallon kognitiivisiin käyttäyty-

misterapioihin pohjautuvien lyhythoitojen vaikuttavuus masennuksen ja ahdistuksen 

hoidossa” kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 21.8.2013. Lisensi-

aatintutkimuksen tarkastajat professori Martti T. Tuomisto (Tampereen yliopisto) ja PsT, 

dosentti Tero Timonen ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa. 

 

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana 

psykoterapia. 

 

Liite: - tarkastajien lausunnot (asia 5/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Sanna Lehikoisen lisensiaatintutkimus ar-

vosanalla hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A 

 

6. PsM Päivi Turpeisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu 

 

PsM Päivi Turpeisen lisensiaatintutkimus “Terapiapuhetta koskevan puheen esiintyvyys 

ja käyttötavat kolmessa psykoterapiassa” kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimus 

tarkastettiin 22.8.2013. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat PsT Juhani Tiuraniemi  

(ProMente) ja PsT Katja Kurri ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausun-

tonsa. 
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Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana 

psykoterapia. 

 

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

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Päivi Turpeisen lisensiaatintutkimus ar-

vosanalla hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A 
 

7. PsM Katariina Pitkäsen lisensiaatintutkimuksen arvostelu  

 

PsM Katariina Pitkäsen lisensiaatintutkimus “Eettisen organisaatiokulttuurin, eettisen 

kuormittuneisuuden ja työhyvinvoinnin yhteydet suomalaisessa suunnittelutoimistossa” 

kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 19.9.2013. Lisensiaatintutki-

muksen tarkastajat PsT Petri Raivola (Tampereen yliopisto) ja PsT, dosentti Anne Mäki-

kangas ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa. 

 

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana työ- 

ja organisaatiopsykologia. 

 

Liite: - tarkastajien lausunnot (asia 7/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Katariina Pitkäsen lisensiaatintutkimus ar-

vosanalla hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A 

 

 

8. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat 2014, valintaperusteet 

 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiske-

lijoiden valintaperusteista. Koulutusneuvosto on päättänyt 31.1.2013 Jyväskylän yliopis-

ton yleisistä valintaperusteista lv.2014-2015 alkaviin opintoihin (päivitetty 28.5.2013). Yh-

teiskuntatieteellisen tiedekunnan vuoden 2014 valintaperusteita on käsitelty psykologian 

laitoksen ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tarkoitusta varten koolle kutsutuis-

sa ryhmissä sekä yksiköissä laajemminkin. Sosiaalityön valtakunnallisen yhteisvalinnan 

valintaperusteet on valmisteltu yhteisvalinnan koordinaattorin toimesta ja käsitelty yh-

teisvalinnan oppiaineryhmässä. Lisäksi niihin on pyydetty kommentteja sosiaalityön op-

piaineesta.  
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Liite: - Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2014 (asia 8/liite A) ja 

sosiaalityön valintaperusteet 2014 (asia 8/ liite B) 

 

Ehdotus: Päätetään tiedekunnan opiskelijavalintojen 2014 valintaperusteista liittei-

den A ja B mukaisesti. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

9.  Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismäärä-

ykset 

 

Jyväskylän yliopiston hallituksen 11.3.2010 hyväksymä tutkintosääntö astui voimaan 

1.8.2010 alkaen. Tutkintosääntö säätelee laaja-alaisesti yliopiston opintoja. Tiedekunnan 

opintoja ja tutkintoja koskevat pysyväismääräykset kokoavat tiedekunnan opintohallin-

nollisia käytänteitä ja varmistavat opintohallinnon laadukkuutta, tasavertaisuutta ja lä-

pinäkyvyyttä. Pysyväismääräyksissä myös tarkennetaan joitakin tutkintosäännön tiede-

kunnan päätettäväksi jättämiä kohtia. 

 

Luonnos tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskeviksi pysyväismääräyksiksi pohjautuu 

tällä hetkellä voimassaoleviin pysyväismääräyksiin, jotka on hyväksytty tiedekuntaneu-

voston kokouksessa 26.8.2010. Pysyväismääräysten luonnosta on käsitelty molemmilla 

laitoksilla sekä palvelukeskuksen opintoasiaintiimissä. Keskusteluissa esiin tulleet näkö-

kohdat on otettu huomioon liitteenä olevan luonnoksen valmistelussa.  

 

Liite: - luonnos yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskevik-

si pysyväismääräyksiksi (asia 9/liite A) 

 

Ehdotus: Päätetään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja ja tutkintoja kos-

kevista pysyväismääräyksistä liitteen A mukaisesti. Todetaan, että pysyväismäärä-

ykset astuvat voimaan 26.9.2013 alkaen. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 Timo Ahonen     Niina Simanainen 

Dekaani      Opintoasiainpäällikkö 


