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1 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallinto- ja muiden asioiden käsittelymenettelystä Jyväskylän yliopistossa tehdyn hallituk-
sen päätöksen (14.10.2009) mukaan kutsu tiedekuntaneuvoston kokoukseen on lähetettävä
vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun kokouksen
puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsu on lähetetty 11.3.2016.

 Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.
 Päätös: Esityksen mukainen.

3 Esityslistan hyväksyminen
Hallinto- ja muiden asioiden käsittelymenettelystä tehdyn päätöksen (14.10.2009) mukaan
kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Esityslista hyväksytään ko-
kouksen aluksi puheenjohtajan esittelystä. Tiedekuntaneuvosto voi pakottavassa tapauk-
sessa läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole
kokouskutsussa mainittu.

 Esitys: Hyväksytään esityslista liitteen A / asia 3 mukaisesti.
 Päätös: Esityksen mukainen.

 Puheenjohtaja Sihteerit

 Henrik Kunttu Taru Kujanpää Marja Korhonen
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4.
Ilmoitusasiat

Varadekaani on arvostellut tarkastajien lausuntojen perusteella 9.3.2016 FM Assi Valveen lisen-
siaatintutkimuksen ”Stereotaktisten annossuunnitelmien verifiointi Compass-järjestelmällä”
arvolauseella ”hyväksytty”.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetut tutkinnot 24.2.–9.3.2016 (Liite A)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.
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5.
Fysiikan professorin tehtävään ottaminen; tiedekuntaneuvoston esitys rehtorille

Täytettävänä olevan fysiikan professorin tehtävät keskittyvät teoreettisen nanotieteen tutkimus-
alaan. Tutkimuskohteena ovat erilaisiin materiaaleihin ja nanorakenteisiin liittyvät fysikaaliset
ilmiöt ja niiden fenomenologia, joita tutkitaan teoreettisin ja laskennallisen menetelmin. Fysiikan
professorin tehtävien kohdentaminen tälle alalle on fysiikan laitoksen henkilöstösuunnitelman ja
yliopiston profiloitumisstrategian mukainen. Tutkimussuunta vahvistaa fysiikan laitoksen ase-
maa kansallisena ja kansainvälisenä ydin- ja kiihdytinfysiikan tutkimus- ja opetuskeskuksena.

Professorin edellytetään johtavan ja kehittävän nanofysiikan teoreettista ja fenomenologista tut-
kimusta ja opetusta, erityisalueinaan lämmönjohtumisilmiöt, spin-dynamiikka, suprajohtavuus
ja aineen topologiset ominaisuudet. Hänen tulee antaa ja kehittää alan opetusta ja tutkijakoulu-
tusta, ja osallistua laajemminkin fysiikan laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen järjestämiseen ja
opinnäytetöiden ohjaamiseen. Tehtäviin kuuluu myös täydentävän rahoituksen hankkiminen ja
kansainvälisen tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittäminen. Professorin tulee kehittää yritys-
yhteistyötä ja osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen omalla osaamisalallaan.

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18.11.2015 esittää rehtorille tehtävän täyttämistä kut-
sumalla siihen TkT, dosentti Tero Heikkilä. Rehtori hyväksyi täyttösuunnitelman.

Dekaani pyysi valmisteluryhmän esityksestä asiantuntijalausunnot professori Viðar
Guðmundssonilta (University of Island) ja professori Venkat Chandrasekharilta (Northwestern
University). Molemmat asiantuntijat pitävät Heikkilää kiistatta kelpoisena, pätevänä ja erittäin
ansioituneena täytettävänä olevaan fysiikan professorin tehtävään. Liitteet A ja B.

Asiantuntijalausuntojen saavuttua dekaanin valmisteluryhmä, fysiikan laitokselta johtaja, pro-
fessori Jukka Maalampi, professori Markku Kataja, professori Jouni Suhonen ja akatemiatutkija
Tuomas Lappi sekä dekaani Henrik Kunttu ja hallintopäällikkö Taru Kujanpää päätti yksimieli-
sesti esittää Heikkilän ottamista ko. professorin tehtävään.

Heikkilä on suorittanut tehtävän edellyttämät yo-pedagogiset opinnot. Todetaan, että TkT,
dosentti Tero Heikkilällä on aiemmin annetun ja erittäin hyväksi arvioidun opetusnäytteen,
yliopistopedagogisten opintojen ja opetuskokemuksen perusteella professorilta vaadittava
hyvä opetustaito ja vapautetaan hänen opetusnäytteen antamisesta tässä yhteydessä.

Rehtorin delegointipäätöksen ja siihen liittyvien ohjeiden (17.12.2015) mukaan tiedekuntaneu-
vosto tekee professorin tehtävää täytettäessä kutsuttavan ansioiden, asiantuntijalausuntojen,
mahdollisten opetusnäytteiden ja muiden esille tulevien seikkojen perusteella rehtorille esityksen
tehtävään ottamisesta tai päätöksen olla esittämättä kutsuttavaa siihen.

Professorin tehtävään ottamisesta päättää rehtori (Johtosääntö 11.12.2013, § 6).

Liitteet: Professori Viðar Guðmundssonin lausunto (Liite A)
Professori Venkat Chandrasekharin lausunto (Liite B)
TkT, dosentti Tero Heikkilän CV (Liite C)

Esitys: Esitetään rehtorille, että TkT, dosentti Tero Heikkilä otetaan fysiikan professorin
tehtävään 1.5.2016 alkaen.

Päätös: Esityksen mukainen.
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6.
Matematiikan apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttäminen; täyttösuunnitelma

Dekaani Henrik Kunttu esittää, että matematiikan apulaisprofessorin tehtävä julistetaan haetta-
vaksi. Rehtori piti menettelyä perusteltuna ja antoi luvan tenure track -haun käynnistämiseen
2.3.2016.

Täytettävänä olevan matematiikan apulaisprofessorin tehtävät liittyvät matematiikan tutkimuk-
sen kehittämiseen ja johtamiseen sekä matematiikan opetukseen erityisesti maisteri- ja jatkokou-
lutustasolla. Apulaisprofessorilta edellytetään vahvaa kansainvälistä tutkimustoimintaa alalla,
joka sopii matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ja Jyväskylän yliopiston tutkimusprofiiliin ja
täydentää sitä. Apulaisprofessorilta edellytetään kykyä opettaa laaja-alaisesti matematiikan pe-
rus-, aine- ja jatko-opintotason kursseja sekä kykyä ohjata opinnäytetöitä. Lisäksi apulaisprofes-
sorin tulee osallistua oman osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Apulais-
professorin edellytetään osallistuvan tutkimuksellisiin ja hallinnollisiin johtotehtäviin, rahoituk-
sen hankintaan, koulutuksen kehittämistoimiin sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Tehtävään etsitään uransa aktiivisessa kehitysvaiheessa olevaa, erinomaiset tutkimusmeriitit
omaavaa matematiikan tutkijaa, joka on osoittanut potentiaalia nousta johtamaan huippututki-
musryhmää, millä on realistinen mahdollisuus menestyä kilpaillun tutkimusrahoituksen (mm.
EU, ERC, SA) haussa. Apulaisprofessorin odotetaan täyttävän kiistatta vakinaiseksi professo-
riksi kutsumisen edellytykset viisivuotisen määräajan lopulla.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu täyttösuunnitelma, josta käy ilmi tehtävää ja sen täyt-
tämistä koskevat tiedot (Liite A). Apulaisprofessorin tehtävän täyttämisestä julkista hakumenet-
telyä käyttäen päättää rehtori. Hakumenettely on kansainvälinen.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) mukaan dekaani kuulee apulaisprofessorin
tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta tiedekuntaneu-
vostoa. Dekaani nimeää valmisteluryhmään seuraavat henkilöt: matematiikan ja tilastotieteen
laitokselta laitosjohtaja, professori Tero Kilpeläinen, laitoksen pedagoginen johtaja, professori
Jani Onninen, professori Stefan Geiss, professori Petri Juutinen, professori Mikko Salo ja yliopis-
tonlehtori Christel Geiss sekä dekaani Henrik Kunttu ja hallintopäällikkö Taru Kujanpää.

Liite: Matematiikan apulaisprofessorin tehtävän täyttösuunnitelma (Liite A)

Esitys: Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä.

Päätös: Esityksen mukainen.
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7.
Akvaattisen ympäristötieteen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävän täyttäminen; täyttö-
suunnitelma

Dekaani Henrik Kunttu esittää, että akvaattisen ympäristötieteen apulaisprofessorin tehtävä
julistetaan haettavaksi. Rehtori piti menettelyä perusteltuna ja antoi luvan tenure track -haun
käynnistämiseen 2.3.2016.

Akvaattisen ympäristötieteen apulaisprofessorin tutkimus- ja opetustoiminnan odotetaan täy-
dentävän laitoksen strategisia vahvuusaloja luonnonvarojen ja ympäristön tutkimuksessa. Teh-
tävän tavoite on yhdistää tutkimusta ja koulutusta ympäristötieteiden ja akvaattisten tieteiden
aloilla. Apulaisprofessorin edellytetään kehittävän integroivaa tutkimusta järvien ja niiden va-
luma-alueiden muodostamissa kokonaisuuksissa esimerkiksi ympäristömuutosten, -vaikutusten
ja -riskien arvioinnin, biogeokemiallisten kiertojen, limnologian sekä luonnonvarojen kestävän
käytön tutkimuksessa. Apulaisprofessorin odotetaan kehittävän alan kansallista ja kansainvälistä
yhteistyötä tutkimus- ja koulutustoiminnassa. Lisäksi apulaisprofessorin tulee osallistua oman
osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Apulaisprofessorin edellytetään myös
osallistuvan täydentävän rahoituksen hankintaan.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu täyttösuunnitelma, josta käy ilmi tehtävää ja sen täyttä-
mistä koskevat tiedot (Liite A). Apulaisprofessorin tehtävän täyttämistä julkista hakumenettelyä
käyttäen päättää rehtori. Hakumenettely on kansainvälinen.

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (17.12.2015) mukaan dekaani kuulee apulaisprofessorin
tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta tiedekuntaneu-
vostoa. Dekaani nimeää valmisteluryhmään seuraavat henkilöt: bio- ja ympäristötieteiden laitok-
selta laitosjohtaja, professori Mikko Mönkkönen, laitoksen pedagoginen johtaja, yliopistonlehtori
Leena Lindström, varadekaani, professori Jussi Kukkonen, professori Juha Karjalainen ja yliopis-
tonlehtori Anssi Vähätalo sekä dekaani Henrik Kunttu ja hallintopäällikkö Taru Kujanpää.

Liite: Akvaattisen ympäristötieteen apulaisprofessorin tehtävän täyttösuunnitelma
(Liite A)

Esitys: Esitetään rehtorille tehtävän täyttösuunnitelman hyväksymistä.

Päätös: Esityksen mukainen.
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8.
FT Pekka Koskisen ottaminen laskennallisen nanofysiikan yliopistonlehtorin tehtävään
1.9.2016 alkaen toistaiseksi; tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Fysiikan laitoksen johtaja, professori Jukka Maalampi esittää, että FT Pekka Koskinen otetaan
laskennallisen nanofysiikan yliopistonlehtorin tehtävään tutkijan urapolkuperiaatteen mukai-
sesti ilman julkista hakumenettelyä 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Liite A.

Kysymyksessä ovat laskennallisen nanofysiikan yliopistonlehtorin tutkimus- ja opetustehtävät,
joita FT Pekka Koskinen on hoitanut 1.9.2011 alkaen.

Laskennallisen nanofysiikan yliopistonlehtorin edellytetään johtavan ja kehittävän alan tutki-
musta ja koulutusta fysiikan laitoksella sekä osallistuvan opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaa-
miseen. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen alan kansainvälisen tutkimus-
ja koulutusyhteistyön kehittämiseen. Työtehtäviin kuuluu laaja vastuu fysiikan opetuksen
suunnittelusta ja toteutuksesta erityisesti laskennallisen nanofysiikan alalla.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 28 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva
tohtorin tutkinto, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä, kykyä antaa laadukasta tut-
kimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tarkoituksena on, että määräaikaisuu-
den aikana yliopistonlehtorin tehtävissä toimivat pätevöityvät pysyviin vastuullisiin tutkimus-
ja opetustehtäviin. Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa toistaiseksi voimassaolevaan
yliopistonlehtorin työsopimussuhteiseen tehtävään.

Yliopistonlehtorin ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja
pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä
tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot.

Rehtorin delegointipäätöksen (17.12.2015) mukaan yliopiston tehtävät täytetään lähtökohtaisesti
noudattaen julkista hakumenettelyä kuitenkin siten, että tehtäviä täytettäessä noudatetaan tar-
koituksenmukaista menettelyä.  Yliopiston käyttöönottaman neliportaisen uramallin tavoitteena
on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran vaiheesta
toiseen. Uudelle tasolle siirtyminen tapahtuu pääsääntöisesti avoimen hakumenettelyn kautta ja
edellyttää aina kelpoisuusvaatimusten täyttymistä.

Professori Maalampi perustelee FT Pekka Koskisen ottamista yliopistonlehtorin toistaiseksi
voimassa olevaan tehtävään seuraavasti:

Pekka Koskinen on korkealuokkainen teoreettisen nanofysiikan tutkija. Asiantuntijat arvioivat
hänet yhdeksi kolmesta varsin tasaväkisestä kärkihakijasta, kun fysiikan laitokseen otettiin teo-
reettisen nanofysiikan yliopistonlehtoria vuonna 2013. Silloin tehtävään valittua, pitemmän
tieteellisen kokemuksen omannutta tutkijaa ollaan parhaillaan ottamassa professorin tehtävään.
Pekka Koskinen on akatemiatutkijana toimimisen ohessa osallistunut fysiikan laitoksen opetuk-
seen ja opettamisen kehittämiseen. Hän on ideoinut ja ottanut käyttöön uusia fysiikan perus-
opetuksen opetusmenetelmiä, jotka ovat herättäneet laajaa huomiota ja joista hänet on palkittu
mm. opetuksen kehittämispalkinnolla (2012). Hän on myös osallistunut menestyksellisesti
opinnäytetöiden ohjaamiseen. Omalla toiminnallaan ja esimerkillään Pekka Koskinen on tuonut
laitokselle innostunutta uutta opetuskulttuuria.



Professori Maalampi esittää, että ennen Koskisen ottamista tehtävään hänen ansioistaan pyyde-
tään lausunto ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Asiantuntijan esteellisyydestä sovelletaan hallintolain (434/2003) 27–29 §:iä. Asiantuntijan valit-
see dekaani. Asiantuntijalle toimitetaan yliopistonlehtorin tehtävän täyttösuunnitelma, CV, jul-
kaisuluettelo sekä hakemukseen arvioitaviksi liitetyt julkaisut.

Rehtorin delegointipäätöksen (17.12.2015) mukaan dekaani päättää tiedekuntaneuvostoa kuul-
tuaan FT Koskisen ansioiden, asiantuntijalausunnon ja muiden esille tulevien seikkojen perus-
teella, esittääkö hän Koskisen ottamista tehtävään. Yliopistonlehtorin tehtävään ottamisesta
toistaiseksi päättää rehtori (Johtosääntö 11.12.2013, § 6).

Liitteet: Suunnitelma laskennallisen nanofysiikan yliopistonlehtorin tehtävän täyttämi-
seksi 1.9.2016 alkaen toistaiseksi (Liite A)
FT Pekka Koskisen CV ja julkaisuluettelo (Liite B)

Esitys: Annetaan dekaanille valtuudet ryhtyä täyttösuunnitelmassa mainittuihin toimiin
FT Pekka Koskisen kelpoisuuden ja ansioiden arvioimiseksi asiantuntijamenette-
lyä käyttäen ja myönteisessä tapauksessa Koskisen ottamiseksi laskennallisen
nanofysiikan yliopistonlehtorin tehtävään 1.9.2016 alkaen toistaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.
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9.
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelma: Lukuvuotta 2016–2017
koskevat muutokset

1. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lukuvuosien 2014–2015, 2015–2016 ja 2016–2017
opetussuunnitelma hyväksyttiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.3.2014. Tiedekunnan
laitokset ovat tehneet seuraavat esitykset tiedekuntaneuvostolle opetussuunnitelman päivit-
tämiseksi:

- Bio- ja ympäristötieteiden laitos esittää, että ympäristötieteen syventävien opintojen ja
erikoistumisalakokonaisuuksien pakollisista opinnoista poistetaan opintojaksot
”YMPS342 Ilmansuojelutekniikka I” ja ”YMPS341 Ilmansuojelun mittaustekniikat”. Sa-
malla näihin opintokokonaisuuksiin lisätään vastaava opintopistemäärä valinnaisuutta.
Englanninkielisessä Master’s Degree Programme in Development and International
Cooperation -maisteriohjelmassa ympäristötiedettä pääaineenaan opiskeleva suorittaa
maisteriohjelman määrittelemien, kaikille pääaineille yhteisten opintojen lisäksi yhteen-
sä 25 opintopistettä HOPSissa määriteltäviä ympäristötieteen opintoja.

- Fysiikan laitos esittää fysiikka pääaineena suoritettavan LuK-tutkinnon opetussuunni-
telmaan seuraavaa lisäystä: Jos syyslukukaudella 2016 tai sen jälkeen suoritetut kurssit
MATP121 sekä MATP211-213 sisältyvät sivuaineopintoihin, opiskelija voi halutessaan
korvata fysiikan matemaattisten menetelmien kurssit FYSP111-112 ja FYSA114-115
erikseen sovittavilla fysiikan aineopinnoilla siten, että pääaineen opintojen laajuus on
vähintään 90 op.

- Kemian laitoksen esittämät muutokset on esitetty liitteessä A.
- Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen esittämät muutokset on esitetty liitteessä B.

2. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja informaatioteknologian tiedekunnan yhdes-
sä järjestämä The 26th Jyväskylä Summer School -kesäkoulu pidetään 3.-19.8.2016. Kesäkou-
lun opetuskieli on englanti. Kesäkoulu tarjoaa yhteensä 21 kurssia matematiikan, luonnon-
tieteiden ja informaatioteknologian maisteriopintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille,
jatko-opiskelijoille ja tutkijatohtoreille. Kursseista 15 on valmisteltu The 26th Jyväskylä
Summer School -kesäkoulun ohjelmatoimikunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiede-
kunnan laitosten yhteistyönä. Nämä kurssit on esitetty liitteessä C.

3. Perustelluista syistä tiedekunnassa annettava koulutus voidaan määritellä englanninkieli-
seksi, jolloin valmistuvalle annetaan Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön 55 §:n mukaan
suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielinen tutkintotodistus. Kansainvälis-
ten maisteriohjelmien lisäksi kansainvälisenä yhteistyönä suunniteltu tohtorikoulutus on so-
pimusten (kaksoistutkintoon johtava yhteistohtoriohjelma tai yhtä tohtoriopiskelijaa koskeva
cotutelle (yhteisohjaus) -hanke) perusteella englanninkielistä. Matemaattis-luonnontieteelli-
sen tiedekunnan tohtorikoulutus on kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja
kansainvälisten tutkimusryhmien vuoksi muutenkin hyvin suurelta osin käytännössä eng-
lanninkielistä, joten perustellusti voitaisiin määritellä tohtorikoulutus englanninkieliseksi
kaikissa tiedekunnan tohtoriohjelmissa silloin, kun seuraavat kriteerit täyttyvät: 1) väitöskir-
ja on englanninkielinen, 2) jatko-opinnot suoritetaan englanniksi, ja 3) ohjaus on pääosin
englanninkielistä.



Jyväskylän yliopiston johtosäännön 15 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää
opetussuunnitelmista. Esityksen opetussuunnitelmaksi tekee johtosäännön 16 §:n mukaan lai-
toksen johtaja. Johtosäännön 39 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat
tutkintosäännössä määritellyin väliajoin maaliskuun loppuun mennessä.

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön 12 §:n mukaan tiedekunnat julkaisevat opetussuunni-
telmansa maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat ovat kerrallaan voimassa vähin-
tään kolme vuotta, ellei lyhyempi voimassaoloaika ole poikkeuksellisista syistä välttämätön.
Tutkintosäännön 13 §:n mukaan tiedekuntien hyväksymistä opetussuunnitelmista on käytävä
ilmi tutkintojen, opintokokonaisuuksien sekä opintojaksojen tai useammasta opintojaksosta
koostuvan temaattisen kokonaisuuden osaamistavoitteet. Tutkintosäännön 14 §:n mukaan tie-
dekuntien opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu mah-
dollisuus työharjoitteluun joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana opintoja.

Liitteet: Muutokset kemian opetussuunnitelmaan (Liite A)
Muutokset matematiikan ja tilastotieteen opetussuunnitelmaan (Liite B)
The 26th Jyväskylä Summer School -opetussuunnitelma (Liite C)

Esitys: 1. Keskustellaan esitetyistä muutoksista ja hyväksytään muutokset keskustelus-
sa esiin nousseet asiat huomioon ottaen.

2. Hyväksytään The 26th Jyväskylä Summer School -opetussuunnitelma liitteen
mukaisesti.

3. Keskustellaan englanninkielisen tohtorikoulutuksen kriteereistä ja hyväksy-
tään esitetyt kriteerit keskustelussa esiin nousseet asiat huomioon ottaen.

Päätös: 1. Esityksen mukainen.
2. Esityksen mukainen.
3. Hyväksyttiin englanninkielisen tohtorikoulutuksen kriteereiksi seuraavat: 1)

väitöskirja on englanninkielinen, ja 2) jatko-opinnot suoritetaan pääosin eng-
lanniksi.



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Pöytäkirja 3/2016 Lista 7
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.3.2016
Tiedekuntaneuvosto

Jäsen/Varajäsen Jäsen/Varajäsen Jäsen/Varajäsen
Professori Henrik Kunttu, pj Yliopistonopettaja, dos. Elisa Vallius Opiskelija Maj Rasilainen
Professori Paul Greenlees Lehtori, dos. Rose Matilainen Opiskelija Joonas Ojala
Professori Tero Kilpeläinen Akatemiatutkija, dos. Sara Taskinen
Professori Jan Lundell Tutkijatohtori, FT Arto Javanainen
Professori Jukka Maalampi
Professori Jari Ylänne

Valmistelija: Opintoasiainpäällikkö Marja Korhonen, puh. 040 770 7777, marja.e.korhonen@jyu.fi

10.
Väitöskirjojen arvostelu

Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 22 §:n mukaan tohtorin tutkinnon suo-
rittamiseksi jatko-opiskelijan on suoritettava jatkokoulutuksen opinnot, osoitettava tutkimus-
alallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitös-
kirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonai-
suutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä
laadittu yhteenveto tai muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua
yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (11.12.2013) 14 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä
on arvostella väitöskirjat. Tiedekuntaneuvosto voi tilapäisesti siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja
ratkaistavaksi väitöskirjojen arvostelun tarkastajien lausuntojen perusteella.

Väitöskirjat arvostellaan matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa käyttäen arvolause-
asteikkoa ”kiittäen hyväksytty” - ”hyväksytty” - ”hylätty”. Tiedekuntaneuvosto arvostelee väi-
töskirjan vastaväittäjän esityksen perusteella. Tiedekunnalla on arvostelusta päättäessään käy-
tettävissään vastaväittäjän lausunnon lisäksi esitarkastajien lausunnot ja mahdollisesti työn oh-
jaajan lausunto esitarkastajien käsikirjoitukseen esittämien korjausten huomioon ottamisesta
käsikirjoituksessa, kustoksen ja oppiaineen pääedustajan näkemys arvolauseeksi sekä kustok-
sen laatima selostus väittelijän puolustautumisesta väitöstilaisuudessa. Laitoksen johtaja laatii
tiedekuntaneuvoston käsittelyyn perustelun, jos työ esitetään hyväksyttäväksi arvolauseena
”kiittäen hyväksytty”.

Liitteet: FM Aku Suhosen väitöskirjan arvostelu (Liite A)
FM Juha Sorrin väitöskirjan arvostelu (Liite B)

Esitys: Tiedekuntaneuvosto arvostelee väitöskirjat.

Päätös: Tiedekuntaneuvosto arvosteli väitöskirjat liitteiden mukaisesti. Päätöksentekoon
osallistuivat läsnä olleet tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet opiskelijajä-
sentä ja -varajäsentä lukuun ottamatta. Professori Paul Greenlees ei osallistunut
Liitteen B käsittelyyn.


