
 
 
 
OULUN YLIOPISTO      YHDISTELMÄ  A3 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta    Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä 
 

Kokous 16.4.2010 
 

 
  
HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  A 13 – A 15 
 
 
 
A  13/2010  1 Kokouksen päätösvaltaisuus 
 
A  14/2010 2 PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus 
 
 
 
PÖYDÄLTÄ: 
 
A  15/2010 3 PhD Alexander Kastaniotisin dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 13 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
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Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
1 
Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 
Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät 
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty 13.4.2010. 
 
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 

  



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 14 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 3 / 2010 perjantaina 16.4.2010 klo 9.15. alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2 
PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus 

 
 
PhD Steffen Ohlmeier on pyytänyt kirjeellään 5.3.2010, että hänet otettaisiin Oulun 
yliopistoon biokemian dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä). 
 
Biokemian laitoksen tutkimuksen edistämisryhmän (TETR) valtuuttamana laitoksen 
johtaja, professori Kalervo Hiltunen on ehdottanut, että asiantuntijoiksi valittaisiin: 
 
- dosentti Nisse Kalkkinen, Helsingin yliopisto  
- dosentti Marc Baumann, Helsingin yliopisto 

 
 

Päätösesitys: 
 

Päätetään hakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asiantuntijoista hakemuksen 
ja ehdotusten pohjalta. 
 

 
Päätös: 
 

Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan hakemus on tar-
koituksenmukainen ja asiantuntijat hyväksytään professori Hiltusen esityksen mu-
kaisesti. 
 
Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen. 

  



PÖYDÄLTÄ: 
  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 15 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 3 / 2010 perjantaina 16.4.2010 klo 9.15. alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
 
3 
PhD Alexander Kastaniotisin dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys 

 
 
PhD Alexander Kastaniotis on pyytänyt kirjeellään 4.5.2009, että hänet otettaisiin 
Oulun yliopistoon dosentiksi, alana molekyyligenetiikka ja –biologia (molecular ge-
netics and biology). 
 
Tiedekuntaneuvosto on professori Outi Savolaisen ehdotuksen mukaisesti valinnut 
asiantuntijoiksi dosentti Sirkka Keräsen, Helsingin yliopisto ja johtava tutkija Laura 
Ruohosen, VTT, Biotekniikka. 

 
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan curriculum vitae ja julkaisuluettelo jaetaan 
pöydältä 
 
 

Päätösesitys: 
 

Päätetään ottaa asia kiireellisyytensä takia käsittelyyn, vaikkei sitä ole kokouskut-
sussa mainittu. 
 
Päätetään hakijan tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijalausuntojen perusteella. 
 

 
Päätös: 

 
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan tieteellinen päte-
vyys todettaisiin asiantuntijalausuntojen perusteella. 
 
Esityksen mukaisesti päätettiin esittää dekaanille, että PhD Alexander Kastaniotisilla 
on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys, alana molekyyligenetiikka ja –biologia 
(molecular genetics and biology). 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 

  



OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 3/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä  
 Kokous 16.4.2010 
 
 
 
OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  B  11 - 15 

 
 

B 1/2010 1. M.Sc. Sandra Varga’n väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  12/2010 2.. FM Teppo Räisäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  13/2010 3. FL Jukka Kemppaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

B  14/2010 4. Väittelyluvan myöntäminen FM Niina Lappalaisen väitöskirjaksi tarkoit-

tamalle tutkimukselle. 
 
B  15/2010 5. Väittelyluvan myöntäminen FM Anu Sirviön väitöskirjaksi tarkoittamalle 

tutkimukselle. 
 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 11/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 3/2010 perjantaina 16.4.2010 klo 11.15. 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 arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
1. 
M.Sc. Sandra Varga’n väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

M.Sc. Sandra Varga’n kasviekologian alan väitöskirja “Significance of plant 
gender and mycorrhizal symbiosis in plant life history traits” tarkastettiin julkisesti 
19.3.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi PhD Miroslav Vosátka, 
Department of Mycorrhizal Symbioses at the Institute of Botany, Czech Academy 
of Sciences Tsekin tasavallasta ja kustoksena professori Juha Tuomi Oulun yli-
opiston biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on 
nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261398/ . 
 
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. M.Sc. Sandra Varga’lle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vas-
taväittäjän lausunnosta 15.4.2010 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 11/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 3/2010 perjantaina 16.4.2010 klo 11.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. jatkuu 
M.Sc. Sandra Varga’n väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin M.Sc. Sandra Varga’n 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 12/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 3/2010 perjantaina 16.4.2010 klo 11.15. 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 arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
2. 
FM Teppo Räisäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Teppo Räisäsen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “All for One, One for 
All – Organizational Knowledge Creation and Utilization Using a New Generation 
of IT Tools” tarkastettiin julkisesti 9.4.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjä-
nä toimi Ph.D. (Assistant professor) Gerald C. Kane, Boston College Carroll 
School of Management, MA, USA:sta ja kustoksena professori Harri Oinas-
Kukkonen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän 
lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoit-
teessa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261411/ . 
 
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 Teppo Räisäselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vas-
taväittäjän lausunnosta 15.4.2010 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 12/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 3/2010 perjantaina 16.4.2010 klo 11.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. jatkuu 
FM Teppo Räisäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Teppo Räisäsen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

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

Weckström. 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 13/2010 1(2) 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 3/2010 perjantaina 16.4.2010 klo 11.15. 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 arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
3. 
FL Jukka Kemppaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FL Jukka Kemppaisen sovelletun matematiikan alan väitöskirja “Behaviour of the 
Boundary Potentials and Boundary Integral Solution of the Time Fractional Diffu-
sion Equation” tarkastettiin julkisesti 10.4.2010. Dekaanin määräämänä vastaväit-
täjänä toimi professori Martin Costabel, IRMAR, Institut Mathématique, Université 
de Rennes1, Campus de Beaulieu, Rennes, Ranskasta ja kustoksena professori 
Keijo Ruotsalainen Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan sähkö- ja tietoteknii-
kan osaston, matematiikan jaoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väi-
töskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261329/ .  
 
Teknillisen tiedekunnan sähkö- ja tietotekniikan osaston matematiikan jaoksen ja 
luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitoksen sopimuksen 
mukaan tämän tutkinnon pisteet jakaantuvat siten, että molempien yksiköiden 
osuus on 0,6. 
 
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 Jukka Kemppaiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen 
vastaväittäjän lausunnosta 15.4.2010 mennessä. 
 

http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/


 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 13/2010 2(2) 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 3/2010 perjantaina 16.4.2010 klo 11.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. jatkuu 
FL Jukka Kemppaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

 
 
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: Hyväksyttiin FL Jukka Kemppaisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolau-

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

Weckström. 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 14/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 3/2010 perjantaina 16.4.2010 klo 11.15. 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 arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
4. 
Väittelyluvan myöntäminen FM Niina Lappalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat Dr Ken Ryan Victoria University of 
Wellington, School of Biological Sciences, Wellington, Uudesta Seelannista ja 
Javier Martínez-Abaigar Universidad de La Rioja, Complejo Científico-
Tecnológico, La Rioja, Espanjasta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM 
Niina Lappalaisen kasviekologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuk-
sesta ”The responses of ectohydric and endohydric mosses under ambient 
and enhanced ultraviolet radiation". Molemmat esitarkastajat puoltavat väitte-
lyluvan myöntämistä siten, että esitarkastajista Ken Ryan edellyttää esittämi-
ensä korjausten tekemistä ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista paina-
mista. 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 tiedekunta-
neuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. FM Niina Lappalaiselle varataan tilaisuus vastineen antami-
seen esitarkastajien lausunnoista 15.4.2010 mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa Niina Lappalaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutki-
mukselle edellyttäen, että toisen esitarkastajan 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 esitystä tehdyistä korjauksista ei oltu toimitettu tiedekuntaan. 
Myönnettiin kuitenkin väittelylupa esityksen mukaisesti ja väitöskirjan tekijän ja 
ohjaajan allekirjoittaman yhteenvedon korjauksista hyväksyy tai hylkää tutki-
musdekaani. Mikäli esitys korjauksista hylätään asia palautetaan seuraavaan 
akateemisen arviointiryhmän kokoukseen uudelleen käsiteltäväksi. Hyväksytty 
yhteenveto liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
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Läsnä: Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)  Eero Hanski, professori 
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 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän 
varajäseniä. 
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5. 
Väittelyluvan myöntäminen FM Anu Sirviön väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat dosentti Heikki Helanterä Helsingin 
yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Biotieteiden laitoksesta 
Helsingistä ja Dr. Martin Hasselmann Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, 
Institut für Genetik, Düsseldorf, Saksasta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa 
FM Anu Sirviön genetiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta 
”The role of factors promoting genetic diversity within social insect colonies". 
Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten, että esitar-
kastajista Helanterä edellyttää erillisellä liitteellä esittämiensä korjausten te-
kemistä ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen 
tekijän täytyy tehdä tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hy-
väksyy. 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 tiedekunta-
neuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. FM Anu Sirviölle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esi-
tarkastajien lausunnoista 15.4.2010 mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FM Anu Sirviön väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimuk-
selle edellyttäen, että toisen esitarkastajan esittämät korjaukset tehdään oh-
jaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täy-
tyy tehdä tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy ja lis-
taus liitetään pöytäkirjaan. 

 

Päätös: Todettiin, että väitöskirjan tekijä ja ohjaaja olivat toimittaneet yhteenvedon toi-
sen esitarkastajan tekemiin korjausehdotuksiin, jotka hyväksyttiin. Myönnettiin 
painatuslupa FM Anu Sirviön väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 
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