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1. Todetaan päätösvaltaisuus 

 

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista 

 

3. Ilmoitusasiat 

Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat asia 3/liite A 

Todettiin ilmoitusasiat. 

 

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. 

 

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

kaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle. 

4. PsM Miia Ronimuksen väitöskirjan arvostelu 

 

PsM Miia Ronimuksen väitöskirja ”Digitaalisen oppimispelin motivoivuus: Havain-

toja Ekapeliä pelanneista lapsista” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on anta-

nut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 

12.5.2012. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä 

professori Jari Multisilta (Tampereen teknillinen yliopisto), kustos professori Heikki 

Lyytinen, professori Jari-Erik Nurmi ja professori Ulla Richardson ehdottavat väitös-

kirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty. 

 

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

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Miia Ronimuksen väitöskirja arvosanalla 

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A 

 

 

5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus / sisäänottokiintiöistä, valintaperusteista ja ope-

tussuunnitelmista päättäminen   

 

Yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun asetuksen (568/2005, 15 §) 

mukaan lisensiaatin tutkintoon voidaan sisällyttää erikoissosiaalityöntekijän koulu-

tus lapsi- ja nuorisososiaalityön, kuntouttavan sosiaalityön, marginalisaatiokysy-

mysten sosiaalityön, hyvinvointipalvelujen erikoisalan sekä yhteisösosiaalityön 

erikoisaloilla.   

 

Sosiaalityön alan yliopistoverkosto Sosnet on valmistellut esityksen erikoissosiaali-

työntekijän koulutuksen opiskelijamääristä, valintaperusteista ja opetussuunnitel-

mista kuntouttavan sosiaalityön ja marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikois-

aloilla. Sosnetin johtoryhmä on kokouksessaan 14.5.2012 vahvistanut sisäänotto-

kiintiöt, valintaperusteet ja opetussuunnitelmat kyseisille erikoisaloille. Esityksen 

mukaan koulutus alkaa tammikuussa 2013 ja päättyy vuoden 2016 lopussa. Sosnet 

järjestää valtakunnallisen opiskelijavalinnan erikoisaloilla syksyllä 2012 ja esitykset 

koulutukseen valittavista opiskelijoista lähetetään Sosnetin yliopistojen hallinnon 

käsiteltäväksi loppuvuodesta 2012. 

 

Liite: - Sosnetin esitys erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen sisäänottokiintiöistä, 

valintaperusteista ja opetussuunnitelmista kuntouttavan sosiaalityön ja marginali-

saatiokysymysten sosiaalityön erikoisaloilla (asia 5/liite A) 
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Ehdotus: Päätetään erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen sisäänottokiintiöistä, va-

lintaperusteista ja opetussuunnitelmista kuntouttavan sosiaalityön ja marginalisaa-

tiokysymysten sosiaalityön erikoisaloilla liitteen (asia 5/liite A) mukaisesti. 

 

Päätös: Päätettiin erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen sisäänottokiintiöistä, va-

lintaperusteista ja opetussuunnitelmista kuntouttavan sosiaalityön ja marginalisaa-

tiokysymysten sosiaalityön erikoisaloilla liitteen (asia 5/liite A) mukaisesti. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A 

 

 

6. Opetussuunnitelma lukuvuosille 2012-2013 ja 2013-2014,  täydennyksiä ja muutoksia  

 

Yliopiston johtosäännön (47 §) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuun-

nitelmat maaliskuun loppuun mennessä. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi tiedekun-

nan laitosten opetussuunnitelmat lukuvuosille 2011-2012, 2012-2013 ja 2013-2014 

kokouksessaan 23.3.2011. Yhteiskuntapolitiikka esittää lisäystä ja filosofia muutosta 

omiin aineopintojen opetussuunnitelmiinsa lukuvuosiksi 2012-2013 ja 2013-2014.  

 

Yhteiskuntapolitiikan aineopintojen laajuus on nykyisten opetussuunnitelmien 

mukaan 45 op. Yhteiskuntapolitiikan yksikkö esittää 5 opintopisteen lisäystä yh-

teiskuntapolitiikan aineopintojen laajuuteen lukuvuosiksi 2012-2013 ja 2013-2014. 

Täydentämällä aineopintokokonaisuutta 5 op:n laajuisella Globalization and Social 

Justice -opintojaksolla yhteiskuntapolitiikan aineopintojen laajuudeksi tulisi 50 

opintopistettä. Tämän täydennyksen jälkeen yhteiskuntapolitiikan aineopinnot oli-

sivat laajuudeltaan samansuuruiset kuin muissa yhteiskuntatieteiden ja filosofian 

laitoksen oppiaineissa (poikkeuksena sosiaalityö, jossa aineopintojen laajuus on 60 

op). 

 

Filosofian aineopintoihin sisältyy nykyisten opetussuunnitelmien mukaisesti 10 

op:n laajuinen opintojakso FILA160 Tieto ja todellisuus. Filosofian yksikkö esittää, 

että kyseinen opintojakso jaetaan kahdeksi 5 opintopisteen opintojaksoksi: Tieto ja 

todellisuus I (5 op) ja Tieto ja todellisuus II (5 op). Tämä myös osaltaan edesauttaa 

opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa opintojaksot sujuvasti yhden lukuvuoden 

aikana.  

 

Liitteet:  

- Yllä mainittujen opintojaksojen opintojaksokuvaukset (asia 6/liite A) 

 

Päätösehdotus: Päätetään täydentää tiedekunnan opetussuunnitelmia lukuvuosiksi 

2012-2013 ja 2013-2014 liitteen (asia 6 / liite A) mukaisesti. 
 

Päätös: Päätettiin täydentää tiedekunnan opetussuunnitelmia lukuvuosiksi 2012-

2013 ja 2013-2014 liitteen (asia 6 / liite A) mukaisesti. 
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Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A 
 

 

7. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Pasma Jenni 

 

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 Jenni Pasman pro gradu -tutkielman tarkastajat yliopisto-

tutkija Timo Suutama ja professori Jari-Erik Nurmi ovat antaneet tarkastuslausun-

tonsa tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa hyvä (3). Jenni Pasma on an-

tanut vastineen tarkastajien lausuntoon. 

 

Liite: ‐ tarkastajien lausunto Jenni Pasman pro gradu -tutkielmasta ja Jenni Pasman 

vastine tarkastajien lausuntoon (asia 7/liite A) 

 

Päätösehdotus: Nimetään Jenni Pasman pro gradu -tutkielmalle kolmas tarkastaja. 

 

Päätös: Nimettiin Jenni Pasman pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi 

professori Kaisa Aunola. 
 

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A 
 

 

8. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Lähdemäki Taru 

 

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuulu-

van pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten kuin 
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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. 

 

Sosiaalityötä opiskelevan Taru Lähdemäen pro gradu -tutkielman tarkastajat profes-

sori Mirja Satka ja yliopistonlehtori Tuija Kotiranta ovat antaneet tarkastuslausun-

tonsa tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Taru Lähde-

mäki on antanut vastineen tarkastajien lausuntoon. 

 

Liite: ‐ tarkastajien lausunto Taru Lähdemäen pro gradu -tutkielmasta ja Taru Läh-

demäen vastine tarkastajien lausuntoon (asia 8/liite A) 

 

Päätösehdotus: Nimetään Taru Lähdemäen pro gradu -tutkielmalle kolmas tarkasta-

ja. 

 

Päätös: Nimettiin Taru Lähdemäen pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi 

professori Mikko Mäntysaari. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 8/liite A 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
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 Opintoasiainpäällikkö 
 


