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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 

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

kaisupyyntö väitöskirjan arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolautakunnalle. 

 

mailto:niina.j.simanainen@jyu.fi
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4. PsM Kati Vasalammen väitöskirjan arvostelu 

 

PsM Kati Vasalammen väitöskirja “Appraisals of Education-Related Goals during Educa-

tional Transitions in Late Adolescence: Consequences for Academic Well-being and Goal 

Attainment” kuuluu psykologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustel-

lun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 22.9.2012. Väitöskirjan arvostelua var-

ten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Jacquelynne S. Eccles (University 

of Michigan), kustos professori Katariina Salmela-Aro, professori Jari-Erik Nurmi ja pro-

fessori Kirsti Lonka (Helsingin yliopisto) ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanal-

la hyväksytty. 

 

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

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Kati Vasalammen väitöskirja arvosanalla 

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A 

 

 

5. PsM Eija Pakarisen väitöskirjan arvostelu 

 

PsM Eija Pakarisen väitöskirja ”Relations Between Teacher-Child Interactions and Chil-

dren’s Learning and Motivation in Finnish Kindergartens” kuuluu psykologian alaan. 

Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus 

pidettiin 28.9.2012. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväit-

täjä Ph.D. Bridget K. Hamre (University of Virginia), kustos professori Jari-Erik Nurmi, 

professori Taru Feldt ja dosentti Anne Mäkikangas ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä 

arvosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot sekä vastaväittäjän esitarkastuslausun-

to (asia 5/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin PsM Eija Pakarisen väitöskirja arvosanalla  

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A 

 

 

 

6. FM Eija Räikkösen väitöskirjan arvostelu 

 

FM Eija Räikkösen väitöskirja ”Is Timing Everything? A Longitudinal Perspective on 

Adult Transitions, their Antecedents, and Psychological Implications” kuuluu psykologi-
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an alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väi-

töstilaisuus pidettiin 29.9.2012. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, 

vastaväittäjä professori Ingrid Schoon (University of London), kustos dosentti, akatemia-

tutkija Katja Kokko, professori Taru Feldt ja dosentti, akatemiatutkija Saija Mauno ehdot-

tavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 6/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin FM Eija Räikkösen väitöskirja arvosanalla  

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 6/liite A 

 

 

7. YTM Thomas Babila Saman väitöskirjan arvostelu 

 

YTM Thomas Babila Saman väitöskirja ”NGOs and the Implementation of Active Labour 

Market Policies: The Case of Finland and Sweden” kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan. 

Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus 

pidettiin 29.9.2012. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväit-

täjä dosentti Jouko Kajanoja (Helsingin yliopisto), kustos professori Teppo Kroger, profes-

sori Marja Järvelä ja professori Marja Keränen ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä ar-

vosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 7/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Thomas Babila Saman väitöskirja arvosa-

nalla hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 7/liite A 

 

 

8. YTM Jouni Tillin väitöskirjan arvostelu 

 

YTM Jouni Tillin väitöskirja ”The Continuation War as a Metanoic Moment: A Burkean 

Reading of Lutheran Hierocratic Rhetoric” kuuluu valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on an-

tanut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 5.10.2012. 

Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä Dr. Clarke 

Rountree (University of Alabama in Huntsville), kustos professori Mika Ojakangas, pro-

fessori Marja Keränen ja dosentti, tutkijatohtori Olli-Pekka Moisio ehdottavat väitöskirjan 

hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty. 
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Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 8/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Jouni Tillin väitöskirja arvosanalla kiittäen 

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 8/liite A 

 

 

9. YTL, HuK Katja Mäkisen väitöskirjan arvostelu  

 

YTL, HuK Katja Mäkisen väitöskirja ”Ohjelmoidut eurooppalaiset. Kansalaisuus ja kult-

tuuri EU-asiakirjoissa” kuuluu valtio-opin alaan. Vastaväittäjä on antanut väitöskirjasta 

perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 13.10.2012. Väitöskirjan arvos-

telua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Niilo Kauppi (Centre 

National de la Recherche Scientifique, Strasbourg), kustos professori Marja Keränen ja 

professori Anita Kangas ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty. 

 

Liite: - vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 9/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTL, HuK Katja Mäkisen väitöskirja arvosanalla  

hyväksytty. 

 

Pöytäkirjan liite: asia 9/liite A 

 

 

10. Erikoispsykologikoulutuksen valintaperusteet 2013, valittavien opiskelijoiden mää-

rä ja valintaperusteet neuropsykologian erikoisalalle 

 

Psykologian alan valtakunnallisessa yliopistoverkostossa Psykonetissä on valmisteltu esi-

tys erikoispsykologikoulutuksen sisältävän psykologian lisensiaatin tutkinnon hakume-

nettelystä ja valintaperusteista vuonna 2013. Psykonetin johtokunta on vahvistanut eri-

koispsykologikoulutuksen johtoryhmän esityksen pohjalta sisäänottokiintiön kokoukses-

saan 17.4.2012. Erikoispsykologikoulutuksen johtoryhmä on vahvistanut hakumenettelyn 

ja valintaperusteet kokouksessaan 3.9.2012. Vuonna 2013 hakuvuorossa on yksi erikoisala: 

neuropsykologia. Opiskelu kestää ohjeellisen ajoituksen mukaan neljä vuotta. Haku avau-

tuu joulukuussa 2012 ja päättyy 15.2.2013. Liitteessä A on Psykonetin ehdotus valittavien 

opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista. 

 

Liite: - Psykonetin ehdotus erikoispsykologikoulutukseen vuonna 2013 valittavien 

opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista neuropsykologian erikoisalalle (asia 

10/liite A) 
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Päätösehdotus: Hyväksytään Psykonetin ehdotus erikoispsykologikoulutukseen 

vuonna 2013 valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista neuropsyko-

logian erikoisalalle liitteen (asia 10/liite A) mukaisesti. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

 

11. Opetussuunnitelma 2011-2014, muutoksia lv. 2012-2013 / Living with Globalization -

opintokokonaisuus 

 

Yliopiston johtosäännön (47§) mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat 

maaliskuun loppuun mennessä. Edelleen johtosäännön (25§) mukaan laitoksen johtajan 

tehtävänä on tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys opetussuunnitelmaksi. Yhteiskuntatie-

teellisen tiedekunnan opetussuunnitelmat lukuvuosille 2011-2012, 2012-2013 ja 2013-2014 

on päätetty keväällä 2011. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on valmisteltu täy-

dennyksenä edellä mainittuihin opetussuunnitelmiin englanninkielinen opintokokonai-

suus Living with Globalization, joka hyväksyttiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 

22.3.2012. 

 

Pääosin aineopintotasoinen Living with Globalization -opintokokonaisuus muodostuu 

osin olemassa olevista opintojaksoista ja osin uusista. Opintokokonaisuuden ytimen muo-

dostavat kolme uutta opintojaksoa ja näiden lisäksi valinnaiset opintojaksot. Tiedekunta-

neuvostossa 22.3.2012 hyväksyttyyn Living with Globalization -opintokokonaisuuteen on 

syksyn 2012 aikana lisätty kaksi opintojaksoa: SOSA407 Environmental Sociology I (5 

ECTS) ja Unipid-verkoston tuottama MUUY033 UN Ideas in World Politics: Debating De-

velopment and Child Rights (5 ECTS). Lisäksi opintojaksot VALA305 World Politics ja 

Global Civil Society eivät toteudu lukuvuonna 2012-2013. Päivitetty Living with Globali-

zation opintokokonaisuus on esitetty liitteessä A.  

 

Liitteet: 

- Living with Globalization -opintokokonaisuus (asia 11/liite A) 

 

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteessä (asia 11/liite A) olevan Living with  

Globalization -opintokokonaisuuden muutokset ja lisäykset täydennyksenä tiede-

kunnan opetussuunnitelmiin lukuvuodeksi 2012-2013. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
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12. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Wass Elise  

 

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 Elise Wassin pro gradu -tutkielman tarkastajat professori 

Mari Tervaniemi ja professori Paavo Leppänen ovat antaneet tarkastuslausuntonsa 

tutkielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa tyydyttävä (2). Elise Wass on anta-

nut vastineen tarkastajien lausuntoon. 

 

Liite: ‐ tarkastajien lausunto Elise Wassin pro gradu -tutkielmasta ja Elise Was-

sin vastine tarkastajien lausuntoon (asia 12/liite A) 

 

Päätösehdotus: Nimetään Elise Wassin pro gradu -tutkielmalle kolmas tarkas-

taja. 

 

Päätös: Nimettiin Elise Wassin pro gradu -tutkielman kolmanneksi tarkastajak-

si professori Kaisa Aunola. 


