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  PÖYTÄKIRJA  
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 15 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Susanna Piltonen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 8 / 2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15 alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 
_______________________________________________________________________ 
 
1 
Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 
Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät 
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.6.2011. 
 
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  Susanna Piltonen 
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OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 8/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä  
 Kokous 13.6.2011 
 
 
 
OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  B  32 - 36 

 
B 32/2011 1. FL Jaana Vuoskun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 

 
B 33/2011 2. FM Miia Parviaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 

 
B 34/2011 3. Aleksanteri Petsalon väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 

 
B 35/2011 4. FM Matti Hannin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 

 
B 36/2011 5. FM Timo Pitkäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
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 PÖYTÄKIRAJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 32/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 
 
1. 
 
FL Jaana Vuoskun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FL Jaana Vuoskun kasvifysiologian alan väitöskirja ”A matter of life and death – 
Polyamine metabolism during zygotic embryogenesis of pine” tarkastettiin julkisesti 
27.5.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Kurt Fagerstedt 
Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan biotieteiden 
laitoksesta Helsingistä ja kustoksena professori Hely Häggman Oulun yliopiston 
biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä 
tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514294365/isbn9789514294365.pdf . 
 
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. FL Jaana Vuoskulle 
varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 10.6.2011 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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 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 32/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. jatkuu 
FL Jaana Vuoskun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FL Jaana Vuoskun väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

erinomainen (5). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Huttula ja Hästö. 

 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 33/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 
 
2. 
 
FM Miia Parviaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Miia Parviaisen maantieteen alan väitöskirja ”Habitat suitability modeling of 
boreal biodiversity: predicting plant species richness and rarity” tarkastettiin 
julkisesti 3.6.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi yliopistolehtori / 
FT Tuuli Toivonen Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen laitoksen maantieteen osastolta 
Helsingistä ja kustoksena professori Jan Hjort Oulun yliopiston maantieteen 
laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä 
tiedekunnan toimistossa  
 
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 Miia Parviaiselle 
varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 10.6.2011 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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 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 33/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. jatkuu 
FM Miia Parviaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Miia Parviaisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Huttula ja Hästö. 

 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 34/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 
 
3. 
 
FM Aleksanteri Petsalon väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Aleksanteri Petsalon rakennetutkimuksen kemian alan väitöskirja 
”Development of LC/MS techniques for plant and drug metabolism studies” 
tarkastettiin julkisesti 4.6.2011. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi 
professori Seppo Auriola Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kampuksen 
terveystieteiden tiedekunnan farmasian laitoksesta ja kustoksena dosentti Miia 
Turpeinen Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen 
laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä 
tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514294419/isbn9789514294419.pdf . 
 
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 Aleksanteri Petsalolle 
varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 10.6.2011 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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 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 34/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. jatkuu 
FM Aleksanteri Petsalon väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Aleksanteri Petsalon väitöskirja FT-tutkintoa varten 

arvolauseella kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Huttula ja Hästö. 

 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 35/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 
 
4. 
 
FM Matti Hannin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Matti Hannin fysiikan alan väitöskirja ”Static and dynamic NMR properties of 
gas-phase xenon” tarkastettiin julkisesti 7.6.2011. Dekaanin määräämänä 
vastaväittäjänä toimi professori Barbara Kirchner, Universität Leipzig, Wilhelm-
Ostwald-Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Leipzig, Saksasta ja 
kustoksena professori Juha Vaara Oulun yliopiston fysiikan laitoksesta. 
Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan 
toimistossa ja osoitteessa:  
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514294570/isbn9789514294570.pdf . 
 
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 Matti Hannille varataan 
tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 10.6.2011 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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 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 35/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. jatkuu 
FM Matti Hannin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Matti Hannin väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Huttula ja Hästö. 

 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 36/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
 

Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 
 
5. 
 
FM Timo Pitkäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Timo Pitkäsen fysiikan alan väitöskirja ”Dynamics of the polar cap boundary 
and the auroral oval in the nightside ionosphere” tarkastetaan julkisesti 10.6.2011. 
Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi Dr Stephan Buchert The Swedish 
Institute of Space Physics, Uppsala. Ruotsista ja kustoksena dosentti Anita Aikio 
Oulun yliopiston fysiikan laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto jaetaan kokouksessa 
pöydälle. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa. 
 
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 Timo Pitkäselle varataan 
tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta maanantaihin 13.6.2011 klo 8.00 
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. 

Päätös:  
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 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 36/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 8/2011 maanantaina 13.6.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. jatkuu 
FM Timo Pitkäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Timo Pitkäsen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Huttula ja Hästö. 

 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 
 
 


