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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)
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Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (19) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisen
siaatintutkimukset, Yliopiston tutkintosäärinön (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 laatu 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 Katja Hartikaisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu

PsM Katja Hartikaisen lisensiaatintutkimus “Vuorovaikutuksen muutokset yksiköpsyko
terapiassa” kuuluu psykologian alaan. Lisensiaatintutkimus tarkastettiin 7.11.2013. Lisen
siaatintutkimuksen tarkastajat FT Hely Kalska (Helsingin yliopisto) ja professori Jaakko
Seikkula (Jyväskylän yliopisto) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausun
tonsa.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan psykologian erikoistumiskoulutuksena, erikoisalana
psykoterapia.

Liite: - tarkastajien lausunnot (asia 4/liite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Katja Hartikaisen lisensiaatintutkimus ar
vosanalla kiittäe,, hyväksytty.

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A

5. Erikoispsykologikoulutuksen valintaperusteet 2014, valittavien opiskelijoiden määrä
ja valintaperusteet sekä opinto-opas vuosille 2014-2017



4

Psykologian alan valtakunnallisessa yliopistoverkostossa Psykonetissä on valmisteltu esi

tys erikoispsykologikoulutuksen sisältävän psykologian lisensiaatin tutkinnon hakume

nettelystä ja valintaperusteista vuonna 2014 sekä opinto-opas vuosille 2014-2017. Erikois

psykologikoulutuksen johtoryhmä on hyväksynyt hakumenettelyn ja valintaperusteet

kokouksessaan 7.11.2013. Vuonna 2014 hakuvuorossa on neljä erikoisalaa: kehitys- ja kas

vatuspsykologia, psykoterapia, terveyspsykologia ja työ- ja organisaatiopsykologia. Opis

kelu kestää ohjeellisen ajoituksen mukaan neljä vuotta. Haku avautuu joulukuussa 2012 ja

päättyy 14.2.2013. Liitteessä A on Psykonetin ehdotus valittavien opiskelijoiden määrästä

ja valintaperusteista. Liitteessä B on erikoispsykologikoulutuksen opinto-opas vuosille

2014-2017.

Liitteet: - Psykonetin ehdotus erikoispsykologikoulutukseen vuonna 2014 valittavi

en opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista (asia 5/liite A) sekä opinto-opas

vuosille 2014-2017 (asia 5/liite B)

Päätösehdotus: Hyväksytään Psykonetin ehdotus erikoispsykologikoulutukseen

vuonna 2014 valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista sekä opinto-

opas 2014-2017 liitteiden Aja B mukaisesti.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan liitteet: asia 5 / liitteet A ja B

6. Opiskelij avalinnat 2014, lisäys Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön

maisteriopintoj en aloituspaikkoihin

Yliopiston johtosäännön (27 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä hallituk

selle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiede

kuntaneuvosto päätti uusien opiskelijoiden määristä kokouksessaan 21.3.2013. Yliopiston

hallitus päätti vuonna 2014 yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määristä kokouk

sessaan 10.4.2013. Jyväskylän yliopiston rehtori on myöntänyt vuoden 2013 sopimusneu

vottelussa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle strategista rahoitusta vuosille 2014-

2015 sosiaalityön maisteriopintojen sisäänoton kasvattamiseksi väliaikaisesti viidellä opis

kelijapaikalla. Sosiaalityön maisteriopintojen vuoden 2014 aloituspaikkoja lisätään tämän

mukaisesti nykyisestä 25 aloituspaikasta 30:een.

Päätösehdotus: Päätetään vuoden 2014 opiskelijavalintojen osalta aloituspaikkojen

lisäyksestä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriopintoihin

siten, että aloituspaikkojen määrää lisätään 25:stä 30:een,

Päätös: Ehdotuksen mukaan.



Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Ahonen
Dekaani

Niina Simariainen
Opintoasiainpäällikkö
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