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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 9.4.2018.
Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.
Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Hallintojohtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen
kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän arkipäivää ennen kokousta,
ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on
estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta
varajäsenelleen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä
olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Päätös:

Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Lisäksi tiedekuntaneuvosto otti käsiteltäväksi 13.4.2018
lähetetyn lisäesityslistan.
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TtM, VTM Piia Pekolan terveystaloustieteen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
TtM, VTM Piia Pekolan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "The effects of
competition and regulation on quality in physiotherapy" on tarkastettu julkisesti
16.2.2018. Vastaväittäjä, professori Pekka Rissanen (Tampereen yliopisto)
puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa
varten ja esittää arvosanaksi "hyväksytty".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/232060/Tutkimuksia148.pdf?seq
uence=1
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee TtM, VTM
Piia Pekolan väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

1
2

Vastaväittäjän lausunto (Rissanen)
Kustoksen lausunto, Linnosmaa
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Dekaanin ehdotus professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
301/01.01.01/2018
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen
yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan historia- ja
maantieteiden laitokselle.
Tehtäväselosteen mukaan: ”Professorin tehtävänä on ympäristökonfliktien ja
niiden hallinnan tutkimus sekä luonnonvarojen käytön ja ympäristöhallinnan
yhteistoiminnallisten menetelmien tutkiminen. Professori antaa
ympäristökonflikteihin ja niiden hallintaan sekä yhteistoiminnallisiin menetelmiin
liittyvää opetusta (mm. Ympäristöpolitiikan pääaineessa ja Master's Degree
Programme in Environmental Policy and Law -maisteriohjelmassa). Professorin
työhön kuuluu pro gradu-tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus sekä
tutkimusrahoituksen hankinta samalla alueella ja kansainvälisten
tutkimusverkostojen vahvistaminen. Tehtävän opetus- ja ohjauskielinä ovat suomi
ja englanti.
Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä korkeatasoisesta julkaisutoiminnasta
ja kokemusta tutkimusjohtamisesta. Lisäksi valittavalta edellytetään alan
monipuolista opetuskokemusta.
Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta määräaikaisena ajalle 1.5.2018-31.5.2021.
Määräaikaisuuden perusteena on luonnonvarojen kestävän käytön hallinnan
osaamisalueen kehittäminen.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan. ”
Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Professorin,
ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään on tarkoitus kutsua HTT Lasse Peltonen.
Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Asiantuntijalausunnot HTT Lasse Peltosen kelpoisuudesta ja ansioista professorin,
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ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään on pyydetty professori Pekka Jokiselta
(Tampereen yliopisto) ja professori (em.) Ilmo Massalta. Asiantuntijalausunnot
ovat liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla
tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtäväntäyttötoimikunta (dekaani Sari
Rissanen (pj), yliopistonlehtori Minna Tanskanen ja prof. Rauno Sairinen sekä
sihteeri, johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen) esittää yksimielisesti
asiantuntijalausuntoihin sekä Peltosen hakemusasiakirjoihin perustuen, että HTT
Lasse Peltonen otetaan tehtävään ajalle 1.5.2018-31.5.2021.
HTT Lasse Peltonen täyttää johtosäännössä täyttää johtosäännön 31 §:ssä
mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä
professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään ja hänellä on opetus- ja
tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Opetustaidon osalta
esitys on ehdollinen siihen asti, kunnes opetustaidon on todettu täyttävän
johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito). Peltosen opetustaito
arvioidaan 18.4.2018 pidettävässä opetusnäytetilaisuudessa
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että HTT Lasse Peltonen otetaan professorin,
ympäristökonfliktien hallinta tehtävään ajalle 1.5.2018-31.5.2021.
Määräaikaisuuden perusteena on luonnonvarojen kestävän käytön hallinnan
osaamisalueen kehittäminen.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta HTT Lasse Peltosen
ottamiseksi professorin, ympäristökonfliktien hallinta tehtävään ajalle
1.5.2018-31.5.2021.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

3
4

Asiantuntijalausunnot (Jokinen ja Massa)
Peltosen hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin, sosiaalipedagogiikka, erityisesti sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävyyden tutkimus, vakinaistamispolku (Tenure Track) tehtävään
otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, sosiaalipedagogiikka, erityisesti sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävyyden tutkimus, tehtävä on sijoitettu yhteiskuntatieteiden
laitokselle (Kuopion kampus). Tehtävä on ollut haettavana 26.5.2017 päättyneenä
hakuaikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä seuraavat hakijat (11):
PhD Xiao, Lan; FT Okkolin, Mari-Anne; KT Salonen, Arto; KT Ryynänen, Sanna;
PhD Ostaszewska, Aneta; YTT Sotkasiira, Tiina; KT Perälä-Littunen, Satu; YTT
Egerer, Michael; FT Richman, Celeste; TT Järveläinen, Juha ja PhD Goncalves,
Marta.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävänä on
kehittää ja tehdä tutkimusta, joka kohdistuu sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävän kehityksen pedagogiikan, politiikan ja sosiaalietiikan kysymyksiin.
Tutkimuksen odotetaan kiinnittyvän Itä-Suomen yliopiston strategiaan, jossa
tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla haetaan ratkaisuja
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja kestävään tulevaisuuteen. Hakijalta edellytetään
tämän mukaista tieteenalojen perinteiset rajat ylittävää tutkimuksellista visiota,
joka koskee sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden pedagogisia, poliittisia ja
sosiaalieettisiä haasteita erityisesti sosiaalihuollon, sosiaalityön, sosiaalisen
hyvinvoinnin, hyvinvoinnin murtumien ja/tai sosiaalisten ja kulttuuristen
kohtaamisten alueilla. Tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista
hanketoimintaan, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan
sekä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin. Hän opettaa ja ohjaa opiskelijoita
opetuksen kaikilla tasoilla ja osallistuu laitoksen muuhun toimintaan.”
Lisäksi on todettu:
”Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä
yliopistotutkijan tai apulaisprofessorin tasolta lähtien, riippuen hakijan tasosta.
Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa tehtävään valittu ansioittensa
perusteella seuraavalle tasolle (apulaisprofessori tai professori) ilman
hakumenettelyä. Tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen
yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden
aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi
mahdollista.”
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 31 §:n mukaan
vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset.
Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito.
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Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että tehtävä avataan
apulaisprofessoritasolta ja tehtävään otetaan KT Arto Salonen 1.6.2018 lukien.
Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima hakijavertailu ja esitys ovat liitteenä.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään 28.2.2018
vapauttanut KT Arto Salosen opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen
opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista.
KT Arto Salonen täyttää johtosäännössä mainitut apulaisprofessorin
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että KT Arto Salonen otetaan apulaisprofessorin,
sosiaalipedagogiikka, erityisesti sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tutkimus,
vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään 1.6.2018 lukien neljän vuoden
määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KT Arto Salosen ottamiseksi
apulaisprofessorin, sosiaalipedagogiikka, erityisesti sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden tutkimus, vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään 1.6.2018
lukien neljän vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

5
6
7

Hakijayhteenveto (Excel)
Apulaisprofessori/yliopistotutkija, sosiaalipedagogiikka,
hakijavertailu
Salosen hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin, sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track)
tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, sosiologia, tehtävä on sijoitettu
yhteiskuntatieteiden laitokselle (Joensuun kampus). Tehtävä on ollut haettavana
26.5.2017 päättyneenä hakuaikana. Tehtävää hakivat määräaikaan 26.5.2017
mennessä seuraavat hakijat (17): VTT Määttä, Mirja; FT Lappalainen, Sirpa; YTT
Pirskanen, Henna; YTT Sippola, Markku; YTT Tiaynen-Qadir, Tatiana; VTT
Aaltonen, Sanna; YTT Homanen, Riikka; YTT Choroszewicz, Marta; YTT Sotkasiira,
Tiina; HTT Ikonen Hanna-Mari; PhD Gurova, Olga; FT Richman, Celeste; YTT
Pöllänen, Pirjo; PhD Polkowski, Radoslaw; BA Hart, Matthew; PhD Zhukova,
Ekatherina ja PhD Goncalves, Marta.
Tehtäväkuvauksen mukaan ”Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävänä on
toteuttaa ja edistää sosiologista tutkimusta sekä antaa sosiologian opetusta
kaikilla tasoilla ja osallistua laitoksen muuhun toimintaan. Tutkimuksen
edellytetään kohdistuvan yhteiskuntatieteiden laitoksen painoalalle koulutus ja
työ. Tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista hanketoimintaan,
kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin
tutkimusverkostoihin.
Tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä yllämainituille aloille suuntautuvasta
tutkimuksesta tai yleisiä tutkimusnäyttöjä täydennettynä suunnitelmassa
osoitetulla valmiudella suunnata myöhempää tutkimusta näille aloille sekä
kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä.
Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon julkaisutoiminta, kansainvälinen
tutkimusyhteistyö, kokemus tutkimusryhmän johtamisesta (apulaisprofessori)
sekä saatu kilpailtu rahoitus.”
Lisäksi on todettu:
”Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä
yliopistotutkijan tai apulaisprofessorin tasolta lähtien, riippuen hakijan tasosta.
Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa tehtävään valittu ansioittensa
perusteella seuraavalle tasolle (apulaisprofessori tai professori) ilman
hakumenettelyä. Tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen
yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden
aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi
mahdollista.”
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 31 §:n mukaan
vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla
tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset
määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset.
Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin
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tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito.
Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että tehtävä avataan
apulaisprofessoritasolta ja tehtävään otetaan FT Sirpa Lappalainen 1.8.2018
lukien. Tehtäväntäyttötoimikunnan laatima hakijavertailu ja esitys ovat liitteenä.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään 28.2.2018
vapauttanut FT Sirpa Lappalaisen opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen
opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista.
FT Sirpa Lappalainen täyttää johtosäännössä mainitut apulaisprofessorin
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Sirpa Lappalainen otetaan
apulaisprofessorin, sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track), tehtävään
1.8.2018 lukien neljän vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena
vakinaistamispolku, tenure track.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Sirpa Lappalaisen
ottamiseksi apulaisprofessorin, sosiologia, vakinaistamispolku (Tenure Track),
tehtävään 1.8.2018 lukien neljän vuoden määräajaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

8
9
10

Hakijayhteenveto (Excel)
Apulaisprofessori/yliopistotutkija, sosiologia, hakijavertailu
Lappalaisen hakemusasiakirjat
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Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
Tohtoriohjelmat ovat valmistelleet opetussuunnitelmansa lukuvuosiksi 2018 –
2019, 2019 – 2020 ja 2020 – 2021. Osana opetussuunnitelmatyötä on valmisteltu
myös tiedekunnan jatkokoulutusta koskevat määräykset sekä filosofisen
tiedekunnan kanssa järjestettävä tutkimusmenetelmäopetus. Kaikkiin näihin on
tehty muutoksia, jotka ilmenevät liitteistä.
Social and Cultural Encounters –tohtoriohjelman opetussuunnitelma lähetetään
erikseen.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelmat
liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018
– 2021
Kauppatieteiden tohtorin tohtoriohjelma
OPS-muutokset, ATY-tohtoriohjelma
Welfare, Health and Management –tohtoriohjelma
(WELMA), OPS 2018-2021
YHKA tiedekunnan järjestämät tutkimusmenetelmäopinnot
jatko-opiskelijoille 2018–2021
Kvantitatiivisten menetelmien kurssi jatko-opiskelijoille,
FILO
Oikeustieteiden tohtoriohjelma 2018–2021
Doctoral Programme in Law 2018-2021
Oikeustieteiden tohtoriohjelma 2018-2021,
opintojaksokuvaukset
Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma,
opetussuunnitelma 2018-2021
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Proviisori Jouni Asikaisen sosiaalipolitiikan väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
Proviisori Jouni Asikaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus
"Lääkehuoltopalvelujen toiminnallisena vaihtoehtona kehittämislähtöinen
verkostoyhteistyö" on tarkastettu julkisesti 6.4.2018. Vastaväittäjä, professori
Marja Blom Helsingin yliopistosta puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "cum
laude approbatur".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2726-2/urn_isbn_978-95261-2726-2.pdf
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee proviisori
Jouni Asikaisen väitöskirjan arvosanalla "cum laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

21
22

Vastaväittäjän lausunto (Blom)
Kustoksen lausunto (Laurinkari)
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:35.
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