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Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 4.5.2010.
Akateeminen arviointiryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan
luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa
puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä
vähintään kolme.

Päätös:
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

YHDISTELMÄ B 4/2010
Heikki Kuoppala
Kokous 7.5.2010

OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B 16 - 22

B 16/2010

1.

FM Anu Pajusen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 17/2010

2.

FM Jukka Bisin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 18/2010

3.

Väittelyluvan myöntäminen FM Marjaana Tahkokorven väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 19/2010

4.

Väittelyluvan myöntäminen FL Kauko Holapan väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 20/2010

5.

Väittelyluvan myöntäminen FM Jani Tuorilan väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

B 21/2010

6.

Väittelyluvan myöntäminen FM Sari Piipon väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

B 22/2010

7.

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.
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PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 16/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet
arviointiryhmän varajäseniä.
_____________________________________________________________________________

ovat

1.
FM Anu Pajusen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Anu Pajusen kasviekologian alan väitöskirja “Willow-characterised shrub
vegetation in tundra and its relation to abiotic, biotic and anthropogenic factors”
tarkastettiin julkisesti 12.3.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi
professori Lauri Oksanen, Turun yliopiston biologian laitoksen ekologian
osastosta Turusta ja kustoksena dosentti Risto Virtanen Oulun yliopiston
biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on
nähtävänä
tiedekunnan
toimistossa
ja
osoitteessa:
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261138/ .
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus,
yliopistokollegio, rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä
esittelystä. Muilta osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori.
Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto
määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä suorittaa väitöskirjojen
arvostelun. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätöksen mukaan
ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä
väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä,
joka nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten
arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan,
tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä
tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. FM Anu Pajuselle varataan tilaisuus vastineen
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 6.5.2010 mennessä.
Yliopistolain 558/2009 84 §:n toisen momentin mukaan päätökseen, johon
saman lain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta
valittamalla. Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan
oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta
valittamalla.

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 16/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
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Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. jatkuu
FM Anu Pajusen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Anu Pajusen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
Erinomainen (5).

Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu Rusanen, Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 17/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet
arviointiryhmän varajäseniä.
_____________________________________________________________________________

ovat

2.
FM Jukka Bisin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Jukka Bisin maantieteen alan väitöskirja “Suomalaisen susikonfliktin
anatomia” tarkastettiin
julkisesti
23.3.2010.
Dekaanin
määräämänä
vastaväittäjänä toimi professori Pekka Jokinen Itä-Suomen yliopiston Joensuun
kampuksen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan historia- ja
maantieteiden laitoksesta Joensuusta ja kustoksena professori Jarmo Rusanen
Oulun yliopiston maantieteen laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä.
Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa:
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261473/ .
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus,
yliopistokollegio, rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä
esittelystä. Muilta osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori.
Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto
määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä suorittaa väitöskirjojen
arvostelun. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätöksen mukaan
ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä
väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä,
joka nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten
arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan,
tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä
tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. FM Jukka Bisille varataan tilaisuus vastineen
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 6.5.2010 mennessä.
Yliopistolain 558/2009 84 §:n toisen momentin mukaan päätökseen, johon
saman lain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta
valittamalla. Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan
oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta
valittamalla.

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 17/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
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Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. jatkuu
FM Jukka Bisin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Jukka Bisin väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
Hyvä (3).

Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu Rusanen, Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 18/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet
arviointiryhmän varajäseniä.
______________________________________________________________________________

3.
Väittelyluvan myöntäminen
tutkimukselle.

FM

Marjaana

Tahkokorven

väitöskirjaksi

ovat

tarkoittamalle

Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat Dosentti Annikki Welling Helsingin
yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Biotieteiden laitoksesta
Helsingistä ja Dr Dugald Close, University of Tasmania, Tasmanian Institute
of Agricultural Research, Hobart, Australiasta antaneet liitteenä olevat
lausuntonsa FM Marjaana Tahkokorven kasvifysiologian alan väitöskirjaksi
tarkoittamasta tutkimuksesta ”Anthocyanin accumulation under drought and
drought-related stresses in Vaccinium myrtillus L..". Molemmat esitarkastajat
puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten, että esitarkastajista Dugald Close
edellyttää esittämiensä korjausten tekemistä ohjaajan työn lopullista
painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy tehdä tehdyistä korjauksista yksilöity
listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun
listaus korjauksista on tehty.
Liitteenä tekijän ja ohjaajan laatima yhteenveto työhön tehdyistä korjauksista.

Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi
tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. FM Marjaana Tahkokorvelle varataan tilaisuus
vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 6.5.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa
tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

FM

Marjaana

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

Tahkokorven

väitöskirjaksi

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 19/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet
arviointiryhmän varajäseniä.
_____________________________________________________________________________

ovat

4.
Väittelyluvan myöntäminen FL Kauko Holapan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat dosentti Harry Uosukainen
Turveruukki OY:sta, Oulusta ja FT Markku Mäkilä Geologian
tutkimuskeskuksesta Etelä-Suomen aluetoimistosta Espoosta antaneet
liitteenä olevan yhteisen lausuntonsa FL Kauko Holapan maaperägeologian
alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Pohjois-Pohjanmaan,
Kainuun ja Koillismaan suotyyppien sukkessio, turpeiden ominaisuudet ja
suokasvien ekologia". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan
myöntämistä.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi
tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. FL Kauko Holapalle varataan tilaisuus vastineen
antamiseen esitarkastajien lausunnoista 6.5.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FL Kauko Holapan väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 20/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet
arviointiryhmän varajäseniä.
______________________________________________________________________________

ovat

5.
Väittelyluvan myöntäminen FM Jani Tuorilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Steven M. Girvin Yale
University, Applied Physics Faculty, Deputy Provost for Science and
Technology New Haven USA:sta ja PhD Gheorghe Sorin Paraoanu AaltoYliopiston teknillisen korkeakoulun kylmälaboratoriosta Espoosta antaneet
liitteenä olevat lausuntonsa FM Jani Tuorilan teoreettisen fysiikan alan
väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Spectroscopy of artificial atoms
and molecules". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä
esittäen kuitenkin pienten korjausten tekemistä ohjaajan valvonnassa ennen
työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy tehdä tehdyistä
korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos
nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.

Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi
tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. FM Jani Tuorilalle varataan tilaisuus vastineen
antamiseen esitarkastajien lausunnoista 6.5.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Jani Tuorilan väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle edellyttäen, että esitarkastajien esittämät korjaukset tehdään
ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän
täytyy tehdä tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy ja
listaus liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Todettiin, että väitöskirjan tekijä ja ohjaaja olivat toimittaneet yhteenvedon
esitarkastajien tekemiin korjausesityksiin, jotka hyväksyttiin. Myönnettiin
painatuslupa FM Jani Tuorilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 21/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet
arviointiryhmän varajäseniä.
_____________________________________________________________________________

ovat

6.
Väittelyluvan myöntäminen FM Sari Piipon väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat Senior Researcher, PhD Mari
Moora, University of Tartu, Institute of Ecology & Earth Sciences, Department
of Botany, Tartu Eestistä ja FT Päivi Tikka Maj ja Tor Nessling Säätiöstä
Helsingistä antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Sari Piipon
kasviekologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Grazing
tolerance of biennial meadow plants in relation to resource availability".
Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä.

Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi
tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. FM Sari Piipolle varataan tilaisuus vastineen
antamiseen esitarkastajien lausunnoista 6.5.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

FM

Sari

Piipon

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

väitöskirjaksi

tarkoittamalle

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 22/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet
arviointiryhmän varajäseniä.
______________________________________________________________________________

ovat

7.
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.
Yhteenveto ja tarkastajien lausunto on liitteenä.
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio,
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta osin
esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan
noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan lisensiaatintutkimukset
sekä pro gradu-tutkielmat, diplomityöt ja vastaavat tutkielmat arvostelee joko
tiedekuntaneuvosto, yksikön neuvosto, dekaani tai tiedekuntaneuvoston tätä
tarkoitusta varten nimeämä erillinen toimielin. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010
(A9/2010) päätöksen mukaan ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen
nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta
(väittelylupa) päättää sekä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee
akateeminen arviointiryhmä, joka nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon
suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten
arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan,
tarkastajan
tai
vastaväittäjän
lausunnosta.
Asianosainen
voi
tehdä
tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Tekijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien
lausunnosta 6.5.2010 mennessä.
Yliopistolain 558/2009 84 §:n toisen momentin mukaan päätökseen, johon saman
lain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä
tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
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Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 4/2010 perjantaina 7.5.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. jatkuu
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Hyväksyttiin FM Mari Ylikunnarin lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten
arvolauseella Hyvä (3).

Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Hedberg, Kellokumpu Rusanen,
Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

