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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 aikaisin kuin mahdol-

lista 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 ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite A/Asia 3 

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaan 

 

OPINTOASIAT 

(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,   

niina.j.simanainen@jyu.fi) 

 

 

 

mailto:niina.j.simanainen@jyu.fi


  3 

4. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Jani Mastola, 2. 

käsittely 

 

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan 

pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten kuin tiede-

kuntaneuvosto tarkemmin määrää. Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai erilliset 

lausunnot, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.  

 

Ennen tutkielman arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkas-

tajien lausunnosta. Mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta tai lausunnoista, 

tiedekuntaneuvosto voi perustellusta syystä määrätä tutkielmalle kolmannen tarkastajan, 

joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Yliopiston johtosäännön (53 §) mu-

kaan oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolauta-

kunnalle. 

 

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan laitoksen johtaja määrää pro gradu -

tutkielman tarkastajat oppiaineen pääedustajan ehdotuksesta. Dekaani päättää pro gradu 

-tutkielmien hyväksymisestä ja arvostelusta tarkastajien lausunnon perusteella. Mikäli 

opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto päättää arvoste-

lusta. 

 

Valtio-oppia opiskelevan Jani Mastolan pro gradu -tutkielman tarkastajat tutkijatohtori 

Jouni Tilli ja professori Mika Ojakangas ovat antaneet tarkastuslausuntonsa tutkielmasta 

ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa välttävä (1). Jani Mastola on antanut vastineen tar-

kastajien lausuntoon. Tiedekuntaneuvosto päätti 24.1.2013 kokouksessaan nimetä pro 

gradu –tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi professori Kari Palosen. 

 

Liite: ‐ Professori Kari Palosen lausunto Jani Mastolan pro gradu -tutkielmasta (asia 

4/liite A). Tarkastajien lausunto Jani Mastolan pro gradu -tutkielmasta ja Jani Masto-

lan vastine tarkastajien lausuntoon on toimitettu tiedekuntaneuvoston jäsenille 

24.1.2013 kokouksen materiaalin yhteydessä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin Jani Mastolan pro gradu -tutkielma arvosanalla välttävä (1). 

 

 Pöytäkirjan liite: asia 4/liite A 

 

5. Pro gradu -tutkielman arvostelu, vastine tarkastajien lausuntoon / Dana Jaari, 2. käsit-

tely 

 

Yliopiston tutkintosäännön (36 §) mukaan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan 

pääaineen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa tai muuta asiantuntijaa siten kuin tiede-

kuntaneuvosto tarkemmin määrää. Tutkielman tarkastajat kirjoittavat yhteisen tai erilliset 

lausunnot, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.  
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Ennen tutkielman arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkas-

tajien lausunnosta. Mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta tai lausunnoista, 

tiedekuntaneuvosto voi perustellusta syystä määrätä tutkielmalle kolmannen tarkastajan, 

joka tekee oman lausuntonsa arvosanaehdotuksineen. Yliopiston johtosäännön (53 §) mu-

kaan oikaisupyyntö pro gradu -tutkielman arvostelusta tehdään yliopiston tutkintolauta-

kunnalle. 

 

Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan laitoksen johtaja määrää pro gradu -

tutkielman tarkastajat oppiaineen pääedustajan ehdotuksesta. Dekaani päättää pro gradu 

-tutkielmien hyväksymisestä ja arvostelusta tarkastajien lausunnon perusteella. Mikäli 

opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, tiedekuntaneuvosto päättää arvoste-

lusta. 

 

Psykologiaa opiskelevan Dana Jaarin pro gradu -tutkielman tarkastajat professori Raimo 

Lappalainen ja professori Jarl Wahlström ovat antaneet tarkastuslausuntonsa tutkielmasta 

ja ehdottaneet tutkielmalle arvosanaa hyvä (3). Dana Jaari on antanut vastineen tarkastaji-

en lausuntoon. Tiedekuntaneuvosto päätti 24.1.2013 kokouksessaan nimetä pro gradu -

tutkielman kolmanneksi tarkastajaksi professori Jaakko Seikkulan. 

 

Liite: ‐ Professori Jaakko Seikkulan lausunto Dana Jaarin pro gradu -tutkielmasta 

(asia 5/liite A). Tarkastajien lausunto Dana Jaarin pro gradu -tutkielmasta ja Dana 

Jaarin vastine tarkastajien lausuntoon on toimitettu tiedekuntaneuvoston jäsenille 

24.1.2013 kokouksen materiaalin yhteydessä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin Dana Jaarin pro gradu -tutkielma arvosanalla hyvä (3). 

 

 Pöytäkirjan liite: asia 5/liite A 

 


