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1 
Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 
Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät 
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty 30.11.2010. 
 
Akateeminen arviointiryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna 
vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohta-
jan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme. 
 
 

Päätös: 
 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 

  



OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 13/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä  
 Kokous 15.12.2010 
 
 
OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  B  66 - 72 

 
 

B  66/2010 1. Väittelyluvan myöntäminen FM Salla Kaartisen väitöskirjaksi tarkoittamalle 
tutkimukselle. 

 
B  67/2010 2. Väittelyluvan myöntäminen FM Johanna Leppälän väitöskirjaksi tarkoitta-

malle tutkimukselle. 
 
B  68/2010 3. FL Miikka Rytyn väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  69/2010 4. FM Samuli Kursun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  70/2010 5. FM Johannes Niskasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  71/2010 6. FM Minna Patasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  72/2010 7. Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu. 

 
 



 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 66/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 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 ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

___________________________________________________________________________________ 

 
1. 
Väittelyluvan myöntäminen FM Salla Kaartisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Sami Kurki Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti Seinäjoelta ja dosentti Ilpo K. Hanski Helsingin yli-
opiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta, Helsingistä antaneet liitteenä 
olevat lausuntonsa FM Salla Kaartisen eläinekologian alan väitöskirjaksi tar-
koittamasta tutkimuksesta ”Space use and habitat selection of the wolf (Canis 
Lupus) in human-altered environment in Finland". 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 tiedekunta-
neuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. FM Salla Kaartiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen 
esitarkastajien lausunnoista 14.12.2010 mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FM Salla Kaartisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutki-
mukselle. 

 
 
 

Päätös: Esityksen mukainen. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 67/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 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 ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

___________________________________________________________________________________ 

 
2. 
Väittelyluvan myöntäminen FM Johanna Leppälän väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Teemu Teeri, Helsingin 
yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteiden laitok-
sesta Helsingistä ja dosentti Xiao-Ru Wang Umeå University, Department of 
Ecology and Environmental Science, Umeå, Ruotsista antaneet liitteenä ole-
vat lausuntonsa FM Johanna Leppälän genetiikan alan väitöskirjaksi tarkoit-
tamasta tutkimuksesta ”The genetic basis of incipient speciation in Arabidop-
sis lyrata". 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 tiedekunta-
neuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. FM Johanna Leppälälle varataan tilaisuus vastineen antami-
seen esitarkastajien lausunnoista 14.12.2010 mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FM Johanna Leppälän väitöskirjaksi tarkoittamalle 
tutkimukselle. 

 
 

Päätös: Esityksen mukainen. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 68/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 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 ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
3. 
FL Miikka Rytyn väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FL Miikka Rytyn matematiikan alan väitöskirja “Connected transversals to nilpo-
tent subgroups and applications to the theory of loops” tarkastettiin julkisesti 
4.12.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Michael K. Ki-
nyon University of Denver, Department of Mathematics, Denver, USA:sta ja kus-
toksena professori Markku Niemenmaa Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden 
laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiede-
kunnan 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 kui-
tenkaan 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 en-
nakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi 
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskir-
jat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nime-
tään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä. 
 
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvos-
teluun 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 ar-
vostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tar-
kastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneu-
vostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. FL Miikka Rytylle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväit-
täjän lausunnosta 14.12.2010 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 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 68/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. jatkuu 
FL Miikka Rytyn väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FL Miikka Rytyn väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella kii-

tettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen sekä 

Weckström. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 69/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 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 ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
4. 
FM Samuli Kursun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Samuli Kursun biokemian alan väitöskirja “The physiological significance of 
mitochondrial fatty acid synthesis pathway” tarkastettiin julkisesti 10.12.2010. De-
kaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Lars Folke Olsen, University 
of Southern Denmark, Department of Biochemistry and Molecular Biology, 
Odense Tanskasta ja kustoksena professori Kalervo Hiltunen Oulun yliopiston 
biokemian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto jaetaan kokoukseen pöydälle. Väi-
töskirja 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 kui-
tenkaan 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 en-
nakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi 
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskir-
jat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nime-
tään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä. 
 
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvos-
teluun 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 ar-
vostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tar-
kastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneu-
vostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. FM Samuli Kursulle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vasta-
väittäjän lausunnosta 14.12.2010 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 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 69/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. jatkuu 
FM Samuli Kursun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Samuli Kursun väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen sekä 

Weckström. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 70/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 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 ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
5. 
FM Johannes Niskasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Johannes Niskasen fysiikan alan väitöskirja “Studies of Photoinduced Elec-
tronic Processes in Atoms and Molecules” tarkastettiin julkisesti 13.12.2010. De-
kaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Knut Børve University of 
Bergen, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Chemistry, 
Bergen, Norjasta ja kustoksena professori Helena Aksela Oulun yliopiston fysii-
kan laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto jaetaan kokoukseen 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 kui-
tenkaan 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 en-
nakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi 
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskir-
jat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nime-
tään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä. 
 
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvos-
teluun 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 ar-
vostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tar-
kastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneu-
vostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. FM Johannes Niskaselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen 
vastaväittäjän lausunnosta 15.12.2010 klo 8.30 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 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 70/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. jatkuu 
FM Johannes Niskasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Johannes Niskasen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolau-

seella erinomainen (5). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen sekä 

Weckström. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 71/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 13/2010 keskiviikkona 15.12.2010 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 ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
6. 
FM Minna Patasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Minna Patasen fysiikan alan väitöskirja “Electron spectroscopic studies of the 
electronic structure of some metal atoms and alkali halide molecules” tarkastettiin 
julkisesti 14.12.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Olle 
Björneholm, Uppsala University Department of Physics and Astronomy, Division 
of Molecular and Condensed Matter Physics, Uppsala, Ruotsista ja kustoksena 
professori Helena Aksela Oulun yliopiston fysiikan laitoksesta. Vastaväittäjän lau-
sunto jaetaan kokoukseen pöydälle. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toi-
mistossa. 
 
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio, 
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta 
osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kui-
tenkaan 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 en-
nakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi 
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskir-
jat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nime-
tään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä. 
 
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvos-
teluun 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 ar-
vostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tar-
kastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneu-
vostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. FM Minna Pataselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vasta-
väittäjän lausunnosta 15.12.2010 klo 8.30 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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6. jatkuu 
FM Minna Patasen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Minna Patasen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

erinomainen (5). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen sekä 

Weckström. 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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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 ovat arvioin-
tiryhmän varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
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 se-
kä pro gradu-tutkielmat, diplomityöt ja vastaavat tutkielmat arvostelee joko tiedekun-
taneuvosto, yksikön neuvosto, dekaani tai tiedekuntaneuvoston tätä tarkoitusta var-
ten nimeämä erillinen toimielin. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätök-
sen mukaan ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusde-
kaani. Lisäksi päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää se-
kä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka 
nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä. 
 
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvoste-
luun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opin-
tosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin. 
 
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen johto-
säännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua 
tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai 
vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oi-
kaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tekijäl-
le on varattu tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta 14.12.2010 
mennessä. 
 
Yliopistolain 558/2009 84 §:n toisen momentin mukaan päätökseen, johon saman 
lain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Opinto-
suoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn 
päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
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7. jatkuu 
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Juha-Matti Tirilän lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten 

arvolauseella kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu Rusanen ja 

Weckström. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 
 

 


