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1. Todetaan päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
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2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3. Ilmoitusasiat
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite A/Asia 3
Todettiin ilmoitusasiat.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. (014) 260 2804, mai‐
ja.t.poyhonen@jyu.fi)

4. Pro gradu –tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Koivula Samppa
Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuu‐
luvan 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
kolmannen tarkastajan, joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Yli‐
opiston johtosäännön (53 §) mukaan oikaisupyyntö pro gradu –tutkielman arvoste‐
lusta 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 perus‐
teella. Mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneu‐
vosto päättää arvostelusta.
Filosofian opiskelija Samppa Koivulan pro gradu –tutkielman tarkastajat professori
Jussi Kotkavirta ja lehtori Miira Tuominen ovat antaneet tarkastuslausuntonsa tut‐
kielmasta ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa cum laude approbatur. Samppa
Koivula on antanut vastineen tarkastajien lausuntoon. Tiedekuntaneuvosto päätti
kokouksessaan 16.12.2010 nimetä Samppa Koivulan pro gradu –tutkielman kol‐
manneksi tarkastajaksi professori Mikko Yrjönsuuren, joka on antanut lausuntonsa
tutkielmasta.
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Liite: ‐ professori Mikko Yrjönsuuren lausunto Samppa Koivulan pro gradu –
tutkielmasta (asia 4/liite A). Tarkastajien lausunto Samppa Koivulan pro gradu –
tutkielmasta ja Samppa Koivulan vastine tarkastajien lausuntoon on toimitettu tie‐
dekuntaneuvoston jäsenille 16.12.2010 kokouksen materiaalin yhteydessä.
Päätös: Hyväksyttiin Samppa Koivulan pro gradu –tutkielma arvosanalla cum lau‐
de approbatur.

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.

5. YTM Marianne Notkon väitöskirjan arvostelu
YTM Marianne Notkon väitöskirja ”Väkivalta, vallankäyttö ja vahingoittuminen
naisten perhesuhteissa” kuuluu sosiologian alaan. Vastaväittäjä on antanut väitös‐
kirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 15.1.2011. Väi‐
töskirjan arvostelua varten nimetty arviointilautakunta, vastaväittäjä professori Leo
Nyqvist (Turun yliopisto), kustos professori Kimmo Jokinen, sosiologian pääedus‐
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taja professori Terhi‐ Anna Wilska ja asiantuntijajäsen professori Mikko Mäntysaari
ehdottavat väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla magna cum laude approbatur.
Liite: ‐ vastaväittäjän ja kustoksen lausunnot (asia 5/liite A)
Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Marianne Notkon väitöskirja arvosanalla
magna cum laude approbatur.
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