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1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 15.11.2011.
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

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA A 35 / 2011
Susanna Piltonen
puh. 08-5531051

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Kokous 13 / 2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15 alkaen

Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
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Peter Hästö, professori
Marko Huttula, dosentti
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2
FT Jukka Kemppaisen dosentuuriasia, asiantuntijaehdotus
FT Jukka Kemppainen on pyytänyt kirjeellään 7.10.2011, että hänet otettaisiin Oulun
yliopistoon sovelletun matematiikan dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Lasse Holmström on ehdottanut, että asiantuntijoiksi valittaisiin:

-

Associate professor Sergei Rogosin, Department of Economics, Belarusian
State University

-

Professori Juha Kinnunen, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Aaltoyliopisto

Päätösesitys:
Päätetään hakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asiantuntijoista hakemuksen
ja ehdotusten pohjalta.

Päätös:
Akateeminen arviointiryhmän arvioi, että dosentuurin kelpoisuuden toteamiseksi hakijan tieteellisten julkaisujen määrä sekä itsenäisen tutkijauran tai tutkimusprofiilin
vaatimukset eivät ole vielä riittävät, jotta asiassa edettäisiin asiantuntijamenettelyyn.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Susanna Piltonen

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

YHDISTELMÄ B 13/2011
Heikki Kuoppala
Kokous 18.11.2011

OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B 68 - 82
B

68/2011

1.

Väittelyluvan myöntäminen FM Petri Lampilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

69/2011

2.

Väittelyluvan myöntäminen FM Katja-Anneli Riipisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

70/2011

3.

Väittelyluvan myöntäminen FM Arto Piirosen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

B

71/2011

4.

Väittelyluvan myöntäminen FM Kari Liukkusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

72/2011

5.

Väittelyluvan myöntäminen FM Teemu Pennasen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

73/2011

6.

Väittelyluvan myöntäminen FM Katarina Segerståhlin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

74/2011

7.

Väittelyluvan myöntäminen FL Tomi Alasten väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

B

75/2011

8.

FM Noora Huotarin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B

76/2011

9.

KM Mari Karjalaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B

77/2011

10.

Väittelyluvan myöntäminen FL Susanna Aholan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B

78/2011

11.

FM Janne Alahuhdan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B

79/2011

12.

FM Kari Nykäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B

80/2011

13.

Väittelyluvan myöntäminen FL Heli Leinosen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Pöydältä 18.11.2011
B

81/2011

14.

M.S. (Master of Management in Information Systems
väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

Management )

Gregory Moodyn

B

82/2011

15.

Väittelyluvan myöntäminen FM Juho Luukkosen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 68/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
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1.
Väittelyluvan myöntäminen FM Petri Lampilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Henrik Andrén,
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Grimsö Wildlife Research
Station, Department of Ecology, Uppsala, Ruotsista ja associate professor
Marc Bélisle, Université de Sherbrooke, Faculté des sciences, Département
de biologie, Québec, Kanadastaantaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Petri
Lampilan eläinekologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Populations and communities in human modified forest landscapes". Molemmat
esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä kuitenkin siten, että heidän
molempien esittämät työhön tehtävät korjausehdotukset huomioidaan ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy
laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.
Liitteenä FM Petri Lampilan tiedekuntaan toimittama yhteenveto tehdyistä korjauksista ja työn ohjaajan professori Mikko Mönkkösen sähköpostiviesti korjausten hyväksymisestä.
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 Petri Lampilalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Petri Lampilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 69/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
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2.
Väittelyluvan myöntäminen FM Katja-Anneli Riipisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Jaana Bamford
Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekunnan Bio- ja
ympäristötieteiden laitokselta Jyväskylästä ja FT Soile Tynkkynen Valio OY /
T&K, Vantaalta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Katja-Anneli Riipisen
genetiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Genetic variation
and evolution among industrially important Lactobacillus bacteriophages". 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 Katja-Anneli Riipiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Katja-Anneli Riipisen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 70/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
Väittelyluvan myöntäminen FM Arto Piirosen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Juha Voipio
Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan biotieteiden laitoksesta Helsingistä ja professori Ari Koskelainen Aalto yliopiston Lääketieteen tekniikan ja laskennallisen tieteen osastolta Espoosta antaneet liitteenä
olevat lausuntonsa FM Arto Piirosen biofysiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Novel experimental methods for insect neurophysiology". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä kuitenkin siten, että heidän molempien esittämät työhön tehtävät korjausehdotukset huomioidaan ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen
tekijän täytyy laatia 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 Arto Piiroselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Arto Piirosen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle edellyttäen, että heidän molempien esittämät työhön tehtävät korjausehdotukset huomioidaan ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy ja listaus toimitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli
esitys korjauksista tehdään kokouksen jälkeen, niin lopullisesti ne hyväksyy
tutkimusdekaani. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty ja hyväksytty.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 71/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
Väittelyluvan myöntäminen FM Kari Liukkusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Günther Ruhe
University of Calgary, Software Engineering Decision Support Laboratory,
Calgary, Kanadasta ja Accociate Professor Filippo Lanubile, University of Bari,
Dipartimento di Informatica, Bari Italiasta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa
FM Kari Liukkusen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirjaksi tarkoittamasta
tutkimuksesta ”Change Process Towards ICT Supported Teaching and Learning". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä kuitenkin
siten, että heidän molempien esittämät työhön tehtävät korjausehdotukset
huomioidaan ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.
Liitteenä työn ohjaajien lausunto 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 Kari Liukkuselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Kari Liukkusen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 72/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
Väittelyluvan myöntäminen FM Teemu Pennasen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Ralf Ludwig
Universität Rostock, Institut für Chemie, Theoretische und Physikalische
Chemie, Rostock, Saksasta ja Dr. Magdalena Pecul-Kudelska, Warsaw University, Department of Chemistry, Warsaw, Puolasta antaneet liitteenä olevat
lausuntonsa FM Teemu Pennasen fysiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta
tutkimuksesta ”Computational Studies of NMR and Magneto-Optical Rotation
Parameters in Water". 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 Teemu Pennaselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Teemu Pennasen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 73/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
____________________________________________________________________________________

6.
Väittelyluvan myöntäminen FM Katarina Segerståhlin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Michael D.
Myers University of Auckland Department of Information Systems and Operations Management at the Business School, Uudesta Seelannista ja professori
Hans van der Heijden, University of Surrey, The Surrey Business School,
Surrey, UK:sta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Katarina Segerståhlin
tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta
”Cross-platform functionality in practice: Exploring the influence of system
composition on user experiences of personal exercise monitoring". Molemmat
esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä, joskin esitarkastajista
Myers esittää muutamia lähinnä painovirheiden korjaamisia.
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 Katarina Segerståhlille varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Katarina Segerståhlin väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 74/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
____________________________________________________________________________________

7.
Väittelyluvan myöntäminen FL Tomi Alasteen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat Hernández Salvador Universitat Jaume I, Departamento de Matematicas, Castellon, Espanjasta ja professori Ahmed Bouziad Université de Rouen, Département de Mathématiques,
Rouen, Ranskasta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Tomi Alasteen
matematiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”C* -algebras of
slowly oscillating functions, filters, and semigroup compactifications". 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 Tomi Alasteelle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FL Tomi Alasteen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 75/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
____________________________________________________________________________________

8.
FM Noora Huotarin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Noora Huotarin kasviekologian alan väitöskirja ”Recycling of wood- and peatash – a successful way to establish full plant cover and dense birch stand on a
cut-away peatland” tarkastettiin julkisesti 28.10.2011. Tutkimusdekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Harri Vasander, Helsingin yliopiston
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Metsätieteiden laitokselta Helsingistä ja
kustoksena professori Anne Tolvanen, Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen toimipaikasta Muhokselta. 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 Noora Huotarille varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnoista 17.11.2011 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 75/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

2(2)

Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. jatkuu
FM Noora Huotarin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Noora Huotarin väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
Kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu sekä Huttula.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 76/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
____________________________________________________________________________________

9.
KM Mari Karjalaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
KM Mari Karjalaisen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja ”Improving Employees’ Information Systems (IS) Security Behavior: Toward a Meta-Theory of IS
Security Training and a New Framework for Understanding Employees' IS Security Behavior” tarkastettiin julkisesti 28.10.2011. Tutkimusdekaanin määrääminä
vastaväittäjinä toimivat professori France Bèlanger, Virginia Tech, Department of
Accounting and Information Systems, USA:sta ja professori Michael Newman,
The university of Manchester, Manchester Business School, Iso-Britanniasta sekä kustoksena professori Mikko Siponen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjien 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. KM Mari Karjalaiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnoista 17.11.2011 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 76/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

2(2)

Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. jatkuu
KM Mari Karjalaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin KM Mari Karjalaisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
Hyvä (3).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu sekä Huttula.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

ESITTELYLISTA B 77/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
____________________________________________________________________________________

10.
Väittelyluvan myöntäminen FL Susanna Aholan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat Ph.D. Melanie Britton,
University of Birmingham, School of Chemistry, Edgbaston, Birmingham,
UK:sta ja Ph.D. Josef Granwehr, The University of Nottingham, School of
Physics and Astronomy, University Park, Nottingham, UK:sta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Susanna Aholan fysiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”NMR imaging of flow: Mapping velocities inside microfluidic devices and sequence development". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten, että toinen esitarkastaja Ph.D. Melanie
Britton on lähettänyt erikseen tekijälle listauksen tehtävistä korjauksista, jotka
hänen tulee ottaa huomioon. Korjaukset tehdään ohjaajan valvonnassa ennen
työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos nimetään
vasta, kun listaus korjauksista on tehty.
Liitteenä työn ohjaajien lausunto 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. FL Susanna Aholalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FL Susanna Aholan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 78/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
____________________________________________________________________________________

11.
FM Janne Alahuhdan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Janne Alahuhdan maantieteen alan väitöskirja ”Patterns of aquatic macrophytes in the boreal region: implications for spatial scale issues and ecological
assessment” tarkastettiin julkisesti 11.11.2011. Tutkimusdekaanin määräämänä
vastaväittäjänä toimi Associate Professor Richard Field, The University of Nottingham, Faculty of Social Sciences, School of Geography, Nottingham, UK:sta 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 Janne Alahuhdalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnoista 17.11.2011 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 78/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

2(2)

Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. jatkuu
FM Janne Alahuhdan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Janne Alahuhdan väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella Kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu sekä Huttula.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 79/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

1(2)

Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
____________________________________________________________________________________

12.
FM Kari Nykäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Kari Nykäsen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja ”Tietoturvakoulutuksen
vaikuttavuuden arviointi yksilön ja organisaation tietoturvakäyttäytymiseen” tarkastettiin julkisesti 12.11.2011. Tutkimusdekaanin määräämänä vastaväittäjänä
toimi professori Jaana Porra, University of Houston, Department of Decision and
Information Sciences in the C.T. Bauer College of Business Texas, USA:sta ja
kustoksena professori Mikko Siponen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden
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 Kari Nykäselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnoista 17.11.2011 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 79/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

2(2)

Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. jatkuu
FM Kari Nykäsen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Päätös:

Hyväksyttiin FM Kari Nykäsen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
Erinomainen (5).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu sekä Huttula.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 80/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 13/2011 perjantaina 18.11.2011 klo 11.15. 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.
____________________________________________________________________________________

13.
Väittelyluvan myöntäminen FL Heli Leinosen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Carita Kvarnström Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian
laitokselta Turusta ja professori Kristiina Wähälä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitoksen orgaanisen kemian
laboratoriosta Helsingistä antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Heli Leinosen orgaanisen kemian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Solubilization of single-walled carbon nanotubes by functionalization with various
azides or in-situ diazotization". Esitarkastajista Kristiina Wähälä puoltaa väittelyluvan myöntämistä esittäen kuitenkin erillisellä liitteellä lopulliseen työhön
tehtäviä korjausehdotuksia. Toisen esitarkastajan professori Carita Kvarnströmin lausunto jaetaan kokouksessa pöydälle.
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 Heli Leinoselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

Päätösesitys kokouksessa, edellyttäen, että myös toisen esitarkastajan lausunto on saapunut.

Päätösesitys:

Todettiin, että myös toisen esitarkastajan professori Carita Kvarnströmin lausunto oli saapunut. Myönnetään väittelylupa FL Heli Leinosen väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle edellyttäen, että toisen esitarkastajan professori
Kristiina Wähälän työhön tehtävät korjausehdotukset huomioidaan ohjaajan
valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy ja listaus
toimitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli esitys korjauksista tehdään kokouksen
jälkeen, niin lopullisesti ne hyväksyy tutkimusdekaani. Vastaväittäjä ja kustos
nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty ja hyväksytty.
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14.
M.S. (Master of Management
nen ja arvostelu.

in Information Systems Management )

Gregory Moodyn väitöskirjan hyväksymi-

M.S. Gregory Moodyn tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja ”A multitheoretical perspective on IS security behaviors” tarkastettiin julkisesti
21.10.2011. Tutkimusdekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori
Detmar Straub, Georgia State University, J. Mack Robinson College of Business,
Computer Information Systems & Center for Process Innovation (CEPRIN), Atlanta, USA:sta ja kustoksena professori Mikko Siponen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden 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. M.S. Gregory Moodylle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnoista 17.11.2011 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. jatkuu
M.S. (Master of Management in Information Systems Management) Gregory Moodyn väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu
Päätösesitys:

1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla.

Päätös:

1. Asia otettiin käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla.
2. Hyväksyttiin M.S. Gregory Moodyn väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella Kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu sekä Huttula.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala
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Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Peter Hästö, professori
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
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15.
Väittelyluvan myöntäminen FM Juho Luukkosen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat associate professor Luiza
Bialasiewicz, the University of Amsterdam, the Department of European Studies, Amsterdam, Alankomaista ja professori Tim Richardson Aalborg University, Department of Development and Planning, Aalborg, Tanskasta antaneet
liitteenä olevat lausuntonsa FM Juho Luukkosen maantieteen alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Europeanization of spatial planning: exploring the spatialities of European integration". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä kuitenkin siten, että esitarkastajista Luiza Bialasiewicz on esittänyt pieniä korjausehdotuksia, jotka huomioitaisiin ohjaajan
valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.
Liitteenä työn ohjaajien toimittama esitys korjausten tekemisestä.
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 Juho Luukkoselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 17.11.2011 mennessä.
Päätösesitys:

1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla.
2. Päätösesitys kokouksessa.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.
Väittelyluvan myöntäminen FM Juho Luukkosen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätösesitys
kokouksessa:

1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla.
2. Myönnetään väittelylupa FM Juho Luukkosen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle edellyttäen, että toisen esitarkastajan professori Luiza Bialasiewiczin työhön tehtävät korjausehdotukset huomioidaan ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy ja listaus toimitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli esitys korjauksista tehdään kokouksen jälkeen, niin lopullisesti ne hyväksyy tutkimusdekaani. Vastaväittäjä ja kustos
nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty ja hyväksytty.

Päätös:

1. ja 2. Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani
Opintoasiainpäällikkö

Jari Oksanen
Heikki Kuoppala

