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Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous
Aika

keskiviikko 19.12.2018 klo 10.05-11.47

Paikka

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Jäsenet

prof. Marja Vauras, pj. asiat 1-7
prof. Risto Rinne, pj. asiat 7-8
prof. Arto Jauhiainen
prof. Jukka Husu
prof. Maarit Silvén
prof. Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
reht. Anna-Maija Katajisto
yliopistotutk. Jaana Lepistö
yliopistonleht. Anne Laiho
apul.prof. Minna Hannula-Sormunen
tutkijatoht. Tuike Iiskala
opisk. Riku Manninen
opisk. Tira Kivilähde
opisk. Johanna Ojama
opisk. Lauri Lehtonen
opisk. Timi Olin

Valmistelijat

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Sihteerit

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

(prof. Piia Seppänen)
(prof. Heikki Silvennoinen)
(prof. Pasi Koski)
(prof. Eila Lindfors)
(prof. Heini-Marja Pakula) asiat 1-7
(yliopistonleht. Tomi Kärki)
(tohtorikoul. Kimmo Koivisto)
(yliopistonleht. Päivi Pihlaja)
(yliopisto-opett. Anu Tuominen)
(leht. Kristiina Heikkilä)
(opisk. Pontus Roppola)
(opisk. Jenna Jokila)
(opisk. Inka Niskanen)
(opisk. Topi Toivonen)
(opisk. Aaro Kuoppala)

1. Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.12.2018. Kutsu on lähetettävä viimeistään
viisi arkipäivää ennen kokousta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä
on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä
johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään
kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Turun yliopiston johtosäännön 26 §:n mukaan ”Hallintoelin voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.”.
Päätös

Kokous avattiin klo 10.05 ja se todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

2. Ilmoitusasiat
Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).
3. FT Mika Lastusaaren väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu
FT Mika Lastusaaren väitöstilaisuus pidettiin 10.11.2018. Väitöskirjan
“Persistence in major in relation to learning approaches – Development of a
questionnaire for university chemistry students” ohjaajina ovat toimineet dosentti
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Mari Murtonen ja professori Harry Silfverberg. Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän, dosentti Anna Parpalan lausunto sekä arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat liitteinä. Arvosteluryhmään kuului väitöskirjatutkimuksen ohjaajan, dosentti Mari Murtosen ja vastaväittäjä, dosentti Anna Parpalan lisäksi professori
Erno Lehtinen.
FT Mika Lastusaarella ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Liitteet

3/19.12.2018 Vastaväittäjän lausunto Lastusaari
4/19.12.2018 Arvosanaehdotus Lastusaari

Valmistelija

koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Valmistelijan päätösehdotus Hyväksytään FT Mika Lastusaaren väitöskirja arvosanalla 3 (hyvä).
Päätös

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

4. KM Tiina Niemen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu
KM Tiina Niemen väitöstilaisuus pidettiin 14.12.2018. Väitöskirjan ”Lapsuus
Kiinassa: 5–12-vuotiaiden ulkosuomalaislasten käsityksiä siirtymistä,
sopeutumisesta ja arjen hallinnasta Pekingissä” ohjaajina ovat toimineet dosentti
Lauri Kemppinen, professori emerita Annikki Koskensalo ja dosentti Soili
Keskinen. Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän, professori emeritus Pauli
Kaikkosen lausunto sekä arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat liitteinä.
Arvosteluryhmään kuului väitöskirjatutkimuksen ohjaajan, dosentti Lauri
Kemppisen ja vastaväittäjän, professori Pauli Kaikkosen lisäksi professori Pasi
Koski.
KM Tiina Niemellä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Liitteet

5/19.12.2018 Vastaväittäjän lausunto Kaikkonen
6/19.12.2018 Arvosanaehdotus Niemi

Valmistelija

koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Valmistelijan päätösehdotus Hyväksytään KM Tiina Niemen väitöskirja arvosanalla 3 (hyvä).
Päätös

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

5. KM Sanna Hirvensalon väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu
KM Sanna Hirvensalon väitöstilaisuus pidettiin 14.12.2018. Väitöskirjan
”Enempää en mielestäni voisi ymmärtää: luokanopettajien näkemyksiä ja
kokemuksia sosioemotionaalisesta tuesta yleisopetuksessa” ohjaajina ovat
toimineet dosentti Päivi Pihlaja ja professori Joel Kivirauma. Tiedekunnan
määräämän vastaväittäjän, dosentti Kristiina Lappalaisen lausunto sekä
arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat liitteinä. Arvosteluryhmään kuului
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väitöskirjatutkimuksen ohjaajan, dosentti Päivi Pihlajan ja vastaväittäjän,
dosentti Kristiina Lappalaisen lisäksi professori Piia Seppänen.
KM Sanna Hirvensalolla ei ole huomautettavaa lausunnosta
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Liitteet

7/19.12.2018 Vastaväittäjän lausunto Lappalainen
8/19.12.2018 Arvosanaehdotus Hirvensalo

Valmistelija

koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Valmistelijan päätösehdotus Hyväksytään KM Sanna Hirvensalon väitöskirja arvosanalla 4 (kiitettävä).
Päätös

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

6. KM Satu Laitisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu
KM Satu Laitisen väitöstilaisuus pidettiin 15.12.2018. Väitöskirjan Development
of children’s motivational orientations from ages 4 to 9: stability and changes of
motivational profiles before school-age as a function of early language skills”
ohjaajina ovat toimineet professori Marja Vauras ja apulaisprofessori Janne
Lepola. Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän, professori Marja-Kristiina
Lerkkasen lausunto sekä arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat liitteinä.
Arvosteluryhmään kuului väitöskirjatutkimuksen ohjaajan, apulaisprofessori
Janne Lepolan ja vastaväittäjän, professori Marja-Kristiina Lerkkasen lisäksi
professori Erno Lehtinen.
KM Satu Laitisella ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Liitteet

9/19.12.2018 Vastaväittäjän lausunto Lerkkanen
10/19.12.2018 Arvosanaehdotus Laitinen

Valmistelija

koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Valmistelijan päätösehdotus Hyväksytään KM Satu Laitisen väitöskirja arvosanalla 3 (hyvä).
Päätös

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

7. Tiedekunnan strategisen toimenpideohjelman hyväksyminen kaudelle 2019-2021
Turun yliopiston strategiaa 2016-2020 toteutetaan teemapohjaisilla toimenpideohjelmilla. Teemat ovat vaikuttava tutkija, vastuullinen kouluttaja, yhteiskunnan
hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja sekä hyvinvoiva yhteisö. Yliopiston strategian toimenpideohjelmia on päivitetty keväällä 2018.
Tiedekunnan strategia kaudelle 2016-2020 hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 1.9.2015. Dekanaatti on päivittänyt tiedekunnan strategiaa kaudelle 20192021. Päivitystyössä on huomioitu yliopiston strategian toimenpideohjelmiin tehdyt päivitykset.
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Tiedekunnan strategian nimeksi ehdotetaan strategista toimenpideohjelmaa.
Tekstiosioihin on tehty päivityksiä ja rakennetta muutettu siten, että jokaisen toimenpiteen kohdalle on nimetty yliopiston toimenpideohjelmien mukaisesti vastuutaho.
Liitteenä on ehdotus tiedekunnan strategiseksi toimenpideohjelmaksi kaudelle
2019-2021.
Liite

2/19.12.2018 Tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma 2019−2021

Valmistelija

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho

Valmistelijan päätösehdotus Johtokunta hyväksyy kasvatustieteiden tiedekunnan strategisen toimenpideohjelman 2019−2021 liitteen 2/19.12.2018 mukaisesti.
Päätös

Johtokunta hyväksyi kasvatustieteiden tiedekunnan strategisen toimenpideohjelman 2019−2021 korjatun liitteen 2/19.12.2018 mukaisesti. Lisäksi johtokunta
katsoo, että koulutusviennin eettisyydestä ja taloudellisuudesta tulisi käydä
tiedekunnan sisällä keskustelua. Puheenjohtaja vaihtui kesken asian käsittelyn
siten, että Marja Vauras oli puheenjohtajana käsiteltäessä liitteen sivuja 1-8 ja
Risto Rinne käsiteltäessä sivuja 9-18.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtajat

Marja Vauras

Risto Rinne

Sihteerit

Ulla Kiviaho

Turun yliopisto | Kasvatustieteiden tiedekunta
20014 Turun yliopisto
Puhelin 029 450 5000

Mirkka Ruotsalainen
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