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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. 

 

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 

kirjalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa nämä esittävät oman ehdotuksensa väi-

töskirjalle annettavasta arvosanasta tai arvolauseesta. 

mailto:niina.j.simanainen@jyu.fi
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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 Riikka Hirvosen väitöskirjan arvostelu 

 

PsM Riikka Hirvosen väitöskirja “Children’s Achievement Behaviors in Relation to their 

Skill Development and Temperament” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on anta-

nut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 4.10.2013. 

Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Birgit 

Spinath (Universität Heidelberg), kustos professori Jari-Erik Nurmi, dosentti Taru Feldt ja 

professori Paavo Leppänen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty. 

 

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

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Riikka Hirvosen väitöskirja arvosanalla  

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A 

 

5. PsM Mari Huhtalan väitöskirjan arvostelu 

 

PsM Mari Huhtalan väitöskirja “Virtues that Work: Ethical Orgnisational Culture as a 

Context for Occupational Well-being and Personal Work Goals” kuuluu psykologian 

alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitösti-

laisuus pidettiin 5.10.2013. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, 

vastaväittäjä professori Jukka Lipponen (Aalto-yliopisto), kustos dosentti Taru Feldt, pro-
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fessori Jari-Erik Nurmi ja professori Kaisa Aunola ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä 

arvosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 5/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Mari Huhtalan väitöskirja arvosanalla  

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 5/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 

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. 

 

6. YTM Marianne Kuorelahden lisensiaatintutkimuksen arvostelu 

 

YTM Marianne Kuorelahden lisensiaatintutkimus “Asiantuntijuuden kehittyminen vau-

vaperheiden päihdekuntoutuksessa. Pidä kiinni – hoitojärjestelmässä – työntekijät kerto-

vat” kuuluu sosiaalityön alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 13.9.2013. Lisensiaatin-

tutkimuksen tarkastajat dosentti Ritva Engeström (Helsingin yliopisto) ja professori Sanna 

Väyrynen (Lapin yliopisto) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausunton-

sa. 

 

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana  

lapsi- ja nuorisososiaalityö. 
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Liite: - tarkastajien lausunnot (asia 6/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Marianne Kuorelahden lisensiaatintutki-

mus arvosanalla hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A 

 

7. Integratiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksen (IKK) - koulutusohjelman ope-

tussuunnitelman hyväksyminen 

 

Integratiivisen psykoterapian kouluttajakoulutus syventää psykoterapian erikoispsykolo-

giakoulutukseen sisältyvän integratiivisen psykoterapeuttikoulutuksen osaamista ja antaa 

valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina. Koulutuk-

seen valittavalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna psykologian lisensiaatin tutkinto tai 

vastaava, johon sisältyy psykoterapian alan erikoispsykologikoulutus ja sen yhteydessä 

suoritettu Psykonet-yliopistoverkoston järjestämä psykoterapeuttikoulutus. Koulutukseen 

sisältyvien opintojen laajuus on 40 op ja sen kesto 4 lukukautta. 

 

Tiedekunnan psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on hyväksynyt Integratiivisen psy-

koterapian kouluttajakoulutuksen -koulutusohjelman opetussuunnitelman 6.2.2013 ja esit-

tää koulutusohjelman opetussuunnitelmaa hyväksyttäväksi tiedekuntaneuvostolle. 

 

 

Liite: - Integratiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksen -koulutusohjelman 

opetussuunnitelma (asia 7/liite A) 

 

Päätösehdotus: Hyväksytään Integratiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksen 

-koulutusohjelman opetussuunnitelma liitteen A mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin Integratiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksen -

koulutusohjelman opetussuunnitelma liitteen A mukaisesti. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

  

Timo Ahonen 

Dekaani 

 

 

Niina Simanainen 

 Opintoasiainpäällikkö 


