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OULUN YLIOPISTO    YHDISTELMÄ  A5 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta   Susanna Piltonen  
Akateeminen arviointiryhmä 
 

Kokous 20.4.2011 
 

 
  
HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  A 11 – A 12 
 
 
 
A  11/2011  1 Kokouksen päätösvaltaisuus 
 
 
PÖYDÄLTÄ: 
 
A  12/2011 2 FT Sampo Mattilan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus  
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  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 11 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 5 / 2011 keskiviikkona 20.4.2011 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 15.4.2011. 
 
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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PÖYDÄLTÄ: 
 PÖYTÄKIRJA 

OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 12 / 2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Susanna Piltonen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 5 / 2011 keskiviikkona 20.4.2011 klo 9.15 alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Peter Hästö, professori Marko Huttula, dosentti 
_______________________________________________________________________ 
 
2 
FT Sampo Mattilan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus 

 
 
FT Sampo Mattila on pyytänyt kirjeellään 12.4.2011, että hänet otettaisiin Oulun 
yliopistoon kemiallisen rakennetutkimuksen, erityisesti NMR-spektroskopian 
dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä). 
 
Laitoksen johtaja professori Risto Laitinen on ehdottanut, että asiantuntijoiksi 
valittaisiin: 
 
- laboratorioinsinööri, dosentti Petri Ingman, Turun yliopisto 
- professori Reino Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto,  

 
 

Päätösesitys: 
 

Otetaan asia kiireellisyytensä takia käsittelyyn, vaikkei sitä ole kokouskutsussa 
mainittu. 
 
Päätetään hakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asiantuntijoista hakemuksen ja 
ehdotusten pohjalta. 
 
 

Päätös: 
  

Päätettiin ottaa asia kiireellisyytensä takia käsittelyyn.  
 
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan hakemus on 
tarkoituksenmukainen ja asiantuntijat hyväksytään professori Laitisen esityksen 
mukaisesti. 
 
Asiantuntijat päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
Hallintopäällikkö Susanna Piltonen 

 
 

 
 

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 5/2011 
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Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä  
 Kokous 20.4.2011 
 
 
 
OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  B  18 - 22 

 
 

B 18/2011 1.                   FL Jukka Kääriäisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

B 19/2011 2.                   FM Salla Kaartisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

B 20/2011 3.                   Väittelyluvan myöntäminen FM Miia Parviaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle    
tutkimukselle. 
 

B 21/2011       4. Väittelyluvan myöntäminen Fl Jaana Vuoskun väitöskirjaksi tarkoittamalle  
tutkimukselle. 
 

B 22/2011       5. Väittelyluvan myöntäminen FM Mirva Leppälän väitöskirjaksi tarkoittamalle   
tutkimukselle. 
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 PÖYTÄKIRJA 1(2) 

OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 18/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 5/2011 keskiviikkona 20.4.2011 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 Jukka Kääriäisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FL Jukka Kääriäisen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “Towards an 
Application Lifecycle Management Framework” tarkastettiin julkisesti 1.4.2011. 
Tutkimusdekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Tomi Männistö 
Aalto yliopiston tietotekniikan laitoksen ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon 
laboratoriosta, Espoosta ja kustoksena professori Samuli Saukkonen Oulun 
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. 
Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P759.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 Jukka Kääriäiselle 
varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 19.4.2011 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 18/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 5/2011 keskiviikkona 20.4.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. jatkuu 
FL Jukka Kääriäisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FL Jukka Kääriäisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

hyvä (3). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Huttula, Hästö ja Kellokumpu. 

 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 19/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 5/2011 keskiviikkona 20.4.2011 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 Salla Kaartisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Salla Kaartisen eläinekologian alan väitöskirja “Space use and habitat selection 
of the wolf (Canis lupus) in human-altered environment in Finland” tarkastettiin 
julkisesti 2.4.2011. Tutkimusdekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi dosentti 
Tarmo Virtanen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan, 
ympäristötieteiden laitoksesta Helsingistä ja kustoksena dosentti Ilpo Kojola Oulun 
Riista- ja kalantutkimuslaitoksesta, Oulusta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. 
Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293825/ . 
 
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 Salla Kaartiselle 
varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 19.4.2011 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 19/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 5/2011 keskiviikkona 20.4.2011 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. jatkuu 
FM Salla Kaartisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Salla Kaartisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella 

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

 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 20/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 5/2011 keskiviikkona 20.4.2011 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. 
 
Väittelyluvan myöntäminen FM Miia Parviaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Heikki Hänninen 
Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Biotieteiden 
laitoksesta Helsingistä  ja yliopistolehtori / FT Tuuli Toivonen Helsingin 
yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja 
maantieteen laitoksen maantieteen osastolta Helsingistä antaneet liitteenä 
olevat lausuntonsa FM Miia Parviaisen maantieteen alan väitöskirjaksi 
tarkoittamasta tutkimuksesta ”Habitat suitability modeling of boreal biodiversity: 
Predicting plant species richness and rarity". Molemmat esitarkastajat puoltavat 
väittelyluvan myöntämistä siten, että esitarkastajista Tuuli Toivonen on esittänyt 
lausuntonsa liitteessä muutosehdotuksia väitöskirjaesityksen yhteenveto-osaan. 
Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka 
ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus 
korjauksista on tehty.  

Lisäksi väittelijä on toimittanut tiedekuntaan liitteen mukaisen suostumuksen 
osajulkaisun käyttämisestä väitöskirjassa. 

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 esitarkastajien lausunnoista 19.4.2011 mennessä. 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FM Miia Parviaisen väitöskirjaksi tarkoittamalle 
tutkimukselle edellyttäen, että toisen esitarkastajan esittämät muutosehdotukset 
tehdään ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen 
tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja 
hyväksyy ja listaus liitetään sitten pöytäkirjaan. Vastaväittäjä ja kustos nimetään 
vasta, kun listaus korjauksista on tehty. 

 

Päätös: Todettiin, että väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen tekijä ja ohjaajat olivat 
toimittaneet liitteen mukaisen yhteenvedon toisen esitarkastajan tekemiin 
korjausesityksiin, jotka hyväksyttiin. Myönnettiin väittelylupa FM Miia Parviaisen 
väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 21/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 5/2011 keskiviikkona 20.4.2011 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. 
 
Väittelyluvan myöntäminen FL Jaana Vuoskun väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Roberto 
Rodriguez Fernández Universidad de Oviedo, Departamento de Biologia de 
Organismos y Sistemas, Oviedo, Espanjasta ja professori Claire G Williams 
Duke University, Department of Biology. Durham, USA:sta antaneet liitteenä 
olevat lausuntonsa FL Jaana Vuoskun kasvifysiologian alan väitöskirjaksi 
tarkoittamasta tutkimuksesta ”A Matter of Life and Death – Polyamine 
Metabolism during Zygotic Embryogenesis of Pine". 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 Jaana Vuoskulle varataan tilaisuus vastineen 
antamiseen esitarkastajien lausunnoista 19.4.2011 mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FL Jaana Vuoskun väitöskirjaksi tarkoittamalle 
tutkimukselle. 

 
 

Päätös: Esityksen mukainen. 

 

 

 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 22/2011 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
 
Kokous 5/2011 keskiviikkona 20.4.2011 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. 
 
Väittelyluvan myöntäminen FM Mirva Leppälän väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Tutkimusdekaanin määrääminä esitarkastajina ovat PhD. Edgar Karofeld 
Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Botany, Tartu, Virosta ja 
professori Line Rochefort Université Laval,  Faculté des sciences de l'agriculture 
et de l'alimentation, Département de phytologie, Québec, Kanadasta antaneet 
liitteenä olevat lausuntonsa FM Mirva Leppälän kasviekologian alan 
väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Successional changes in vegetation 
and carbon dynamics during boreal mire development". Molemmat 
esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten, että esitarkastajista 
Edgar Karofeld on esittänyt työhön tehtäviä korjauksia lausunnossaan ja Line 
Rochefort erillisellä liitteellä. 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 Mirva Leppälälle varataan tilaisuus vastineen 
antamiseen esitarkastajien lausunnoista 19.4.2011 mennessä. 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FM Mirva Leppälän väitöskirjaksi tarkoittamalle 
tutkimukselle edellyttäen, että esitarkastajien lausunnossaan esittämät 
korjaukset tehdään ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. 
Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka 
ohjaaja hyväksyy ja listaus liitetään sitten pöytäkirjaan. Vastaväittäjä ja kustos 
nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty. 

 

Päätös: Todettiin, että esitystä tehd+yistä korjauksista ei oltu toimitettu tiedekuntaan. 
Myönnettiin kuitenkin väittelylupa esityksen mukaisesti ja väitöskirjan tekijän ja 
ohjaajan allekirjoittaman yhteenvedon korjauksista hyväksyy tai hylkää dekaani. 
Mikäli esitys korjauksista hylätään asia palautetaan seuraavaan akateemisen 
arviointiryhmän kokoukseen uudelleen käsiteltäväksi. Hyväksytty yhteenveto 
liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 

 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 


