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1. Todetaan päätösvaltaisuus 

 

Päätös: Todettiin  

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös: Hyväksyttiin  

 

3. Ilmoitus‐ ja keskusteluasiat 

 

Keskusteluasiana käsitellään luonnosta tiedekunnan opintoja ja tutkintoja koskeviksi py‐

syväismääräyksiksi Liite A/Asia 3 

Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä / opintoasiat Liite B/Asia 3 

 

4. Henkilöstösuunnitelma  

 

Rehtorin ja tiedekunnan välisen sopimuksen mukaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 

on laadittava suunnittelukaudelle yliopiston strategiaa tukeva henkilöstösuunnitelma työ‐

järjestelyineen  ja  osaamisen  varmistamisineen  ottaen  huomioon  eläkkeelle  siirtymisen 

vaikutukset. Tiedekunta  ja  laitokset ovat valmistelleet  tiedekunnan henkilöstösuunnitel‐

man vuosille 2010 ‐ 2017. 

 

Liitteet: Henkilöstösuunnitelma (Asia 4/LiiteA) 

 

Ehdotus: Hyväksytään henkilöstösuunnitelma 

 

Päätös: Hyväksyttiin 
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5. Toiminta‐ ja taloussuunnitelman tarkiste 2010 ‐2 012  

 

Tiedekunta on hyväksynyt vuonna 2009  toiminta‐  ja  taloussuunnitelman vuosille 2010  ‐ 

2012. https://www.jyu.fi/ytk/tiedekunta/TTS 

 

Yliopiston hallintokeskus on pyytänyt toiminta‐ ja taloussuunnitelmien (strategian toteut‐

tamissuunnitelman) tarkisteen 30.6.2010 mennessä.  

https://www.jyu.fi/hallintokeskus/suunnittelu/tiedotteet/tts‐ohjeet‐verkossa‐

hallintokeskuksen‐kirje‐30.4.2010 

 

Asiasta oli yt ‐ kuuleminen 9.6.2010 klo 12.00.  

 

Liitteet: TTS tarkiste (Asia 5/LiiteA) 

 

Ehdotus: Hyväksytään TTS tarkiste 2010 ‐ 2012 

 

Päätös: Hyväksyttiin 

 

6. Valtio‐opin yliopistolehtori  

 

Valtio‐opissa oli haettavana yliopistolehtorin työsuhde 29.4.2010 mennessä. Hakijat ovat 

 

Kimmo Elo, VTT, dosentti 

Marja Keränen, YTT 

Paul‐Erik Korvela, YTT 

Heino Nyyssönen, YTT, dosentti 

Emilia Palonen, Ph.D. 

Oili Pulkkinen, YTT, FM 

Minna Rasku, YTT 

Jyrki Ruohomäki, YTT 

Suvi Soininen, YTT 

 

 

Liitteet:   Valtio‐opin edustajan lausunto 18.5.2010 (Liite A/Asia 6) 

  Muistio (Liite B/Asia 6) 

   

 

Ehdotus: Todetaan, että haun tuloksena on kartoitettu valtio‐opin yliopistolehtorin 

tehtävään ilmoittautuneet hakijat. 
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Ehdotus: Todetaan,  että YTT Marja Keräsellä on vaadittava  tohtorin  tutkinto,  tie‐

teellinen pätevyys, kokemusta tieteellisen tutkimuksen  johtamisesta, kyky an‐

taa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä 

edustamansa  tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä  ja käytännöllistä pe‐

rehtymistä tehtäväalaan. 

 

Ehdotus: Esitetään rehtorille, että YTT Marja Keräsellä erinomainen  taito suomen 

kielessä ja hyvä taito ruotsin kielessä on riittävä yliopistolehtorin tehtävissä.  

 

Ehdotus: Esitetään rehtorille, että YTT Marja Keränen otetaan yliopistolehtorin py‐

syvään työsuhteeseen. 

    

Päätös: Ehdotusten mukaisesti 

 

 

OPINTOASIAT 

(valmistelija opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, puh. (014) 260 2804,  mai‐

ja.t.poyhonen@jyu.fi) 

 

Väitöskirjan arvostelu 

Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väi‐

töskirjat. Tiedekunnan pysyväismääräysten (11§) mukaan vastaväittäjän tai vastaväittäjien 

annettua lausuntonsa, tiedekunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta ar‐

volauseesta kutakin väitöskirjaa varten nimetyn arvolauselautakunnan esityksestä. 

 

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. 

 

7. VTM Noora Järnefeltin väitöskirjan arvostelu 

 

VTM Noora Järnefeltin väitöskirja ”Education and longer working lives: A longitu‐

dinal study on education differences in the late exit from working life among older 

employees in Finland” kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan. Vastaväittäjä on anta‐

nut väitöskirjasta perustellun kirjallisen lausuntonsa. Väitöstilaisuus pidettiin 

4.6.2010. Väitöskirjan arvostelua varten nimetty arvolauselautakunta, vastaväittäjä 
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dosentti Olli E. Kangas (KELA), kustos professori Marja Järvelä, professori Jyrki 

Jyrkämä ja professori Jouko Nätti (Tampereen yliopisto) ehdottavat väitöskirjan 

hyväksymistä arvosanalla eximia cum laude approbatur. 

 

Liite: ‐ vastaväittäjän ja arvolauselautakunnan lausunnot (asia 7/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin VTM Noora Järnefeltin väitöskirja arvosanalla 

eximia cum laude approbatur. 

 

 

Väittelyluvan myöntäminen, vastaväittäjän, kustoksen ja arvolauselautakunnan ni‐

meäminen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta päättäminen 

Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan esitarkastajien lausunnossa voidaan esit‐

tää väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä. Esitarkastajien 

annettua  lausuntonsa,  tiedekunta  päättää  väittelyluvan myöntämisestä  oppiaineen  pää‐

edustajan ehdotuksesta. Yliopistolain  (44§) mukaan  tekijälle on varattava  tilaisuus vasti‐

neen antamiseen esitarkastajien lausunnoista.  

 

Tiedekunnan  pysyväismääräysten  (10§) mukaan  väitöskirjan  tarkastustilaisuutta  varten 

tiedekuntaneuvosto nimeää kustoksen  sekä vastaväittäjän, väitöstilaisuuden ajankohdan 

sekä väitöskirjan arvolauselautakunnan. 

 

Tieto vastaväittäjäksi ehdotetusta henkilöstä toimitetaan  tiedekuntaneuvoston  jäsenille  ja 

väitöskirjan  tekijälle  samanaikaisesti. Mikäli  väitöskirjan  tekijä  on  tyytymätön  ehdotuk‐

seen, hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä,  jossa asia käsitellään (tie‐

dekunnan pysyväismääräykset 10§). Yliopiston käytännön mukaan kustoksen  tulee olla 

Jyväskylän yliopiston palveluksessa oleva professori tai emeritusprofessori. 

 

 

8. Väittelyluvan myöntäminen YTM Tarja Tapiolle ja vastaväittäjän, kustoksen ja arvo‐

lauselautakunnan nimeäminen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdasta 

päättäminen 

 

Tiedekuntaneuvoston  28.1.2010 määräämät  esitarkastajat  professori  Suvi  Ronkai‐

nen (Lapin yo) ja docent Peter Öberg (University of Gävle, Ruotsi) ehdottavat lau‐

sunnoissaan  väittelyluvan  myöntämistä  YTM  Tarja  Tapiolle.  Hänen  väitöskirja‐

työnsä ”Meilä on kaikila samanlaiset tarinat ‐ tarinankerrontatutkimus tornionjoki‐

laaksolaisuudesta vanhimpien aapualaisten arjessa  ja tulevaisuudessa” kuuluu so‐

siologian  (sosiaaligerontologia)  alaan.  Sosiaaligerontologian pääedustaja  ehdottaa 

väittelyluvan myöntämistä. 
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Professori Jyrki Jyrkämä ehdottaa, että vastaväittäjäksi määrätään professori Suvi 

Ronkainen (Lapin yliopisto) ja kustokseksi professori Jyrki Jyrkämä. Edelleen pro‐

fessori Jyrki Jyrkämä ehdottaa, että edellisten lisäksi arvolauselautakuntaan nime‐

tään professori Jyrki Jyrkämä ja asiantuntijaksi professori Jeremy Gould. 

 

Väitöstilaisuuden ajankohdaksi professori Jyrki Jyrkämä ehdottaa 17.9.2010 klo 10 

(Paulaharju). 

 

Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäyte‐

töistä vastaavalla henkilöllä. YTM Tarja Tapiolla ei ole huomauttamista esitarkasta‐

jien lausuntoihin. 

 

Liitteet: ‐ esitarkastajien yhteinen lausunto (asia 8/liite A) 

 

Ehdotus: 

1. Myönnetään YTM Tarja Tapiolle väittelylupa.  

2. Määrätään vastaväittäjäksi professori Suvi Ronkainen ja kustokseksi professori 

Jyrki Jyrkämä. Arvolauselautakuntaan nimetään asiantuntijaksi professori 

Jeremy Gould. 

3. Päätetään väitöstilaisuuden ajankohdaksi 17.9.2010 klo 10. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

9. Väittelyluvan myöntäminen YTM Uuve Södorille 

 

Tiedekuntaneuvoston 17.9.2009 määräämät  esitarkastajat dosentti Laura Assmuth 

(Helsingin yliopisto) ja YTT Juha Kotilainen (Itä‐Suomen yliopisto) ehdottavat lau‐

sunnoissaan  väittelyluvan myöntämistä YTM Uuve  Södorille. Hänen  väitöskirja‐

työnsä ”Community Resilience & Wellbeing  in Northwest Russian Forestry Settlements” 

kuuluu yhteiskuntapolitiikan   alaan. Yhteiskuntapolitiikan pääedustaja professori 

Marja Järvelä ehdottaa väittelyluvan myöntämistä. 

 

Arvolauselautakunnan kokoonpanosta ja väitöstilaisuuden ajankohdasta päätetään 

myöhemmin. 

 

Väitöskirjatyö on nähtävissä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinnäyte‐

töistä vastaavalla henkilöllä. YTM Uuve Södorilla ei ole huomauttamista esitarkas‐

tajien lausuntoihin. 

 

Liitteet: ‐ esitarkastajien lausunnot (asia 9/liite A) 

 

Ehdotus: 
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Myönnetään YTM Uuve Södorille väittelylupa.  

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

Esitarkastajien määrääminen väitöskirjatyölle 

Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitös‐

kirjojen esitarkastajat. Tiedekunnan pysyväismääräysten (10§) mukaan tiedekuntaneuvos‐

to määrää väitöskirjatyölle kaksi esitarkastajaa,  joiden  tulee olla mieluiten dosentteja  tai 

professuuriin nimettyjä sekä mieluiten oman yliopiston ulkopuolelta. Väitöskirjatyön oh‐

jaajia kuultuaan ehdotuksen esitarkastajiksi tekee oppiaineen pääedustaja.  

 

Tieto esitarkastajiksi ehdotetuista toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väitöskirja‐

työn  tekijälle  samanaikaisesti. Mikäli väitöskirjatyön  tekijä on  tyytymätön  ehdotukseen, 

hänen on ilmoitettava tästä siihen kokoukseen mennessä, jossa asia käsitellään (tiedekun‐

nan pysyväismääräykset 10§). 

 

10. Esitarkastajien määrääminen KM Kaisa Savolaisen väitöskirjatyölle 

 

Psykologian varapääedustaja professori Taru Feldt ehdottaa KM Kaisa Savolaisen 

väitöskirjatyön ”Education as a means to world peace: the case of the 1974 UNES‐

CO Recommendation” esitarkastajiksi professori  Judith Torney‐Purtaa (University 

of Maryland, USA) ja professori Marja Järvelää. Väitöskirjatyö kuuluu psykologian 

alaan. 

 

Väitöskirjatyön  käsikirjoitus  on  nähtävänä  psykologian  laitoksen  opinnäytteistä 

vastaavalla henkilöllä. 

 

Ehdotus: Määrätään  esitarkastajiksi  professori  Judith  Torney‐Purta  ja  professori 

Marja Järvelä. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

11. Esitarkastajien määrääminen KM Ritva Ketosen väitöskirjatyölle 

 

Psykologian  pääedustaja  professori Heikki Lyytinen  ehdottaa KM Ritva Ketosen 

väitöskirjatyön ”Dysleksiariski oppimisen haasteena:  fonologisen  tietoisuuden  in‐

terventio ja lukemaan oppiminen” esitarkastajiksi professori Pekka Niemeä (Turun 

yliopisto) ja KT Martti Siekkistä (Itä‐Suomen yliopisto). Väitöskirjatyö kuuluu psy‐

kologian alaan. 
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Väitöskirjatyön  käsikirjoitus  on  nähtävänä  psykologian  laitoksen  opinnäytteistä 

vastaavalla henkilöllä. 

 

Ehdotus: Määrätään esitarkastajiksi professori Pekka Niemi ja KT Martti Siekkinen. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

12. Esitarkastajien määrääminen YTM Tomi Oinaan väitöskirjatyölle 

 

Yhteiskuntapolitiikan pääedustaja professori Marja Järvelä ehdottaa YTM Tomi Oi‐

naan  väitöskirjatyön  ”Sukupuolten  välinen  kotityönjako  kahden  ansaitsijan  per‐

heissä” esitarkastajiksi FT, akatemiatutkija Jani Erolaa (Turun yliopisto)  ja YTT Jo‐

hanna Lammi‐Taskulaa (THL). Väitöskirjatyö kuuluu yhteiskuntapolitiikan alaan. 

 

Väitöskirjatyön käsikirjoitus on nähtävänä yhteiskuntatieteiden  ja filosofian laitok‐

sen opinnäytteistä vastaavalla henkilöllä. 

 

Ehdotus: Määrätään esitarkastajiksi FT, akatemiatutkija  Jani Erola  ja YTT  Johanna 

Lammi‐Taskula. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

13. Esitarkastajien määrääminen FM Nina L. Saineen väitöskirjatyölle 

 

Psykologian pääedustaja professori Heikki Lyytinen ehdottaa FM Nina L. Saineen 

väitöskirjatyön ”On the Rocky Road of Reading: Effects of computer‐assisted inter‐

vention  for at‐risk children” esitarkastajiksi professori Elena L. Grigorenkoa  (Yale 

School of Medicine, USA) ja professori Gerd Schulte‐Körneä (Ludwig‐Maximilians‐

Universität München, Saksa). Väitöskirjatyö kuuluu psykologian alaan. 

 

Väitöskirjatyön  käsikirjoitus  on  nähtävänä  psykologian  laitoksen  opinnäytteistä 

vastaavalla henkilöllä. 

 

Ehdotus: Määrätään  esitarkastajiksi  professori  Elena  L. Grigorenko  ja  professori 

Gerd Schulte‐Körne. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 
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14. Esitarkastajien määrääminen PsM Petri Koiviston väitöskirjatyölle 

 

Psykologian pääedustaja professori Heikki Lyytinen ehdottaa PsM Petri Koiviston 

väitöskirjatyön ”Preparing  for eorking  life: Effects of group counseling on adoles‐

cents’  career development  and mental health”  esitarkastajiksi professori Fred W. 

Vondracekia  (The Pennsylvania State University, USA)  ja professori Hannu Savo‐

laista (Itä‐Suomen yliopisto). Väitöskirjatyö kuuluu psykologian alaan. 

 

Väitöskirjatyön  käsikirjoitus  on  nähtävänä  psykologian  laitoksen  opinnäytteistä 

vastaavalla henkilöllä. 

 

Ehdotus: Määrätään  esitarkastajiksi  professori  Fred W.  Vondracek  ja  professori 

Hannu Savolainen. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

15. Esitarkastajien määrääminen FM Reet Mammonin väitöskirjatyölle 

 

Psykologian pääedustaja professori Heikki Lyytinen ehdottaa FM Reet Mammonin 

väitöskirjatyön  ”Kotoutumisprosessi  Suomessa  –  Kolmen  etnisen  ryhmän  kohe‐

renssin tunne ja sopeutuminen” esitarkastajiksi professori Pirkko Pitkästä (Tampe‐

reen  yliopisto)  ja  professori  Jeremy Gouldia.  Väitöskirjatyö  kuuluu  psykologian 

alaan. 

 

Väitöskirjatyön  käsikirjoitus  on  nähtävänä  psykologian  laitoksen  opinnäytteistä 

vastaavalla henkilöllä. 

 

Ehdotus: Määrätään esitarkastajiksi professori Pirkko Pitkänen ja professori Jeremy 

Gould. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

 

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu 

Yliopiston johtosäännön (19§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella lisen‐

siaatintutkimukset. Tiedekunnan pysyväismääräysten (9§) mukaan tarkastajien on annet‐

tava yhdessä tai erikseen perusteltu arvostelulausunto. Tarkastajat voivat esittää käsityk‐

sensä lisensiaatintutkimuksesta annettavasta arvolauseesta. Tarkastajia kuultuaan oppiai‐

neen pääedustaja tekee ehdotuksen tutkimuksen arvolauseesta.  
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Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on 

samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009, 29§). Ennen lisensiaatintutkimuk‐

sen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausun‐

nosta (Yliopistolaki 558/2009, 44§). 

 

 

16. YTM Annikki Pursiaisen lisensiaatintutkimuksen arvostelu 

 

YTM Annikki Pursiaisen lisensiaatintutkimus ”Kun ne ottais meijjät tosissaan… 

Omaishoitaja terveydenhuollon ja terveyssosiaalityön asiakkaana – kokemuksia ja 

kohtaamisia” kuuluu sosiaalityön alaan. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat pro‐

fessori Marjaana Seppänen (Lapin yliopisto) ja YTT Anu Leinonen ovat antaneet 

tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa.  

 

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksena, erikoisala‐

na kuntouttava sosiaalityö. 

 

Sosiaalityön pääedustaja on ehdottanut lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä ar‐

vosanalla hyväksytty. 

 

Liitteet: ‐ tarkastajien yhteinen lausunto (asia 16/liite A) 

 

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin YTM Annikki Pursiaisen lisensiaatintutkimus 

arvosanalla hyväksytty. 

 

17. Avoimen yliopiston opetussuunnitelma tiedekunnan vastuualoilla lukuvuodelle 

2010‐2011 

 

Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten, 

yliopiston muiden yksiköiden sekä palvelujen käyttäjien kanssa koulutuksellista 

tasa‐arvoa ja elinikäistä oppimista edistävää yliopisto‐opetusta. Tiedekuntaneuvos‐

to on päättänyt avoimen yliopiston hakemuksista järjestää opetusta lukuvuonna 

2010‐2011 kokouksissaan 25.3.2010 ja 27.5.2010.  

 

Avoin yliopisto on hakenut 25.3.2010 ja 27.5.2010 käsiteltyjen hakemusten lisäksi 

oikeutta järjestää lukuvuonna 2010‐2011 psykologian opintojakso Kehityspsykolo‐

gia I (5 op) Olarin lukiossa ja opintojakso Kliininen psykologia I: Terveyden ja mie‐

lenterveyden psykologia (5 op) Lumon lukiossa. Psykologian laitos on puoltanut 

hakemusta. 
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Ehdotus: Päätetään myöntää avoimelle yliopistolle oikeus järjestää lukuvuonna 

2010‐2011 psykologian opintojakso Kehityspsykologia I (5 op) Olarin lukiossa ja 

opintojakso Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 

op) Lumon lukiossa 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

18. Jatko‐opintoja koskevia pysyväismääräyksiä 

 

Dekaani asetti 30.10.2009 jatkokoulutusta kehittävän työryhmän, jonka pääasiallisi‐

na tehtävinä oli mm. tiedekunnan oppiaineiden jatkotutkintovaatimusten päivittä‐

minen, jatkokoulutuksen opetussuunnitelmayhteistyön edistäminen ja ohjeiden 

valmistelu väitöskirjatöiden esitarkastajille ja vastaväittäjille sekä lisensiaatintutki‐

musten tarkastajille. Näiden aiheiden lisäksi työryhmä pohti päätöksenteon dele‐

gointimahdollisuuksia jatkotutkintoihin kuuluvien opinnäytteiden tarkastuspro‐

sesseissa ja tutkintosäännön edellyttämää arvosteluasteikon muutosta lisensiaatin‐

tutkimusten ja väitöskirjojen arvostelussa sekä perehtyi meneillään olevaan tutkija‐

koulujen rakennemuutoksen vaiheeseen. 

 

Työryhmässä olivat edustettuina tiedekunnan molemmat laitokset sekä molempien 

alojen jatko‐opiskelijat. Lisäksi työryhmä kuuli laitoksia laajemminkin työnsä eri 

vaiheissa. Työryhmän muistion luonnos oli tiedekuntaneuvoston käsiteltävänä 

keskusteluasiana sen kokouksessa 27.5.2010. Kokouksessaan 9.6.2010 työryhmä 

viimeisteli muistionsa siten, että tiedekuntaneuvostossa käyty keskustelu otettiin 

siinä huomioon. Työryhmän muistio on liitteenä. 

 

Liite: ‐ Jatkokoulutusta kehittävän työryhmän muistio (asia 18/liite A) 

 

Ehdotus: Päätetään jatkokoulutusta kehittävän työryhmän muistion mukaisesti  

1. tiedekunnan jatko‐opintovaatimuksista 

2. päätösvallan delegoinnista tiedekuntaneuvostolta dekaanille väitöskirjojen ja li‐

sensiaatintutkimusten arvosteluprosesseissa 

3. tarkastusohjeista väitöskirjatöiden esitarkastajille ja vastaväittäjille sekä 

4. väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa käytettävästä arvosteluas‐

teikosta 

5. suuntaviivoista, joiden mukaisesti edetään Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun 

alla toimivien tohtoriohjelmien suunnittelussa. 

 

Todetaan, että päätöksen mukaiset käytännöt astuvat voimaan 1.8.2010. Todetaan 

edelleen, että ne jatko‐opiskelijat, joille on hyväksytty jatko‐opintosuunnitelma ai‐

empien jatko‐opintovaatimusten mukaisesti, voivat suorittaa opintonsa loppuun si‐
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tä noudattaen. Kuitenkin opiskelijalla on oikeus siirtyä noudattamaan uusia jatko‐

opintovaatimuksia. 

 

 

Todetaan, että väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa uusi arvostelu‐

asteikko otetaan käyttöön tutkintosäännössä säädetyn siirtymäsäännöksen mukai‐

sesti 1.8.2011. 

 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 

Timo Ahonen 

Dekaani 

 

 

 

Raili Törmäkangas 

Hallintopäällikkö 

 

 

 

Maija Pöyhönen 

Opintoasiainpäällikkö 
 


