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1 
Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 
Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät 
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty 23.3.2010. 
 
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 8 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 2 / 2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2 
FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys 

 
 
FT Jani Heino on pyytänyt kirjeellään 5.2.2009, että hänet otettaisiin Oulun yliopis-
toon akvaattisen ekologian dosentiksi. 
 
Tiedekuntaneuvosto on professori Timo Muotkan ehdotuksen mukaisesti valinnut 
asiantuntijoiksi professori sekä professori Mikko Mönkkösen Jyväskylän yliopistosta 
sekä professori Timo Kairesalon Helsingin yliopistosta. 

 
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan hakemus, curriculum vitae ja julkaisu-
luettelo ovat liitteenä. 
 
 

Päätösesitys: 
 

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 FT Jani Heinolla on dosentilta 
vaadittava tieteellinen pätevyys akvaattisen ekologian alalla. 
 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 

  



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 9 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 2 / 2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
 
3 
FT Heikki Mykrän dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys 

 
 
FT Heikki Mykrä on pyytänyt kirjeellään 12.2.2009, että hänet otettaisiin Oulun yli-
opistoon akvaattisen ekologian dosentiksi. 
 
Tiedekuntaneuvosto on professori Timo Muotkan ehdotuksen mukaisesti valinnut 
asiantuntijoiksi professori Lauri Arvolan Helsingin yliopistosta ja professori Jukka 
Horppilan Helsingin yliopistosta. 

 
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liit-
teenä. 
 
 

Päätösesitys: 
 

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 FT Heikki Mykrällä on dosen-
tilta vaadittava tieteellinen pätevyys akvaattisen ekologian alalla. 
 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 

  



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 10 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 2 / 2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
 
4 
FT Anna Liisa Ruotsalaisen dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys 

 
 
FT Anna Liisa Ruotsalainen on pyytänyt kirjeellään 7.10.2009, että hänet otettaisiin 
Oulun yliopistoon kasvi- ja sieniekologian dosentiksi. 
 
Tiedekuntaneuvosto on professori Satu Huttusen ehdotuksen mukaisesti valinnut 
asiantuntijoiksi dosentti Marjo L. Helanderin Turun yliopistosta ja dosentti Tytti Sarja-
lan Metsäntutkimuslaitoksesta. 

 
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liit-
teenä. 
 
 

Päätösesitys: 
 

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 FT Anna Liisa Ruotsalaisella 
on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys kasvi- ja sieniekologian alalla. 
 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 

  



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 11 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 2 / 2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 
 Petri Pulli, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
5 
PhD Christer Magnussonin dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys 

 
 
PhD Christer Magnusson on pyytänyt kirjeellään 18.9.2009, että hänet otettaisiin 
Oulun yliopistoon tietoturvan hallinnan (Information Security Management) dosentik-
si. 
 
Tiedekuntaneuvosto on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ehdotuksen mukaisesti 
valinnut asiantuntijoiksi professori Richard l. Baskervillen (Georgia State University, 
Atlanta, GA, USA) ja dosentti Teemupekka Virtasen Sosiaali- ja terveysministeriös-
tä. 

 
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liit-
teenä. 
 
 

Päätösesitys: 
 

Päätetään hakijan tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijalausuntojen perusteella. 
 

 
Päätös: 
 

Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan asia jätet-
täisiin pöydälle. Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 

  



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 12 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531051 
 
Kokous 2 / 2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
 
 
Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani Eero Hanski, professori 
 Henrik Hedberg, yliassistentti  Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 
 Petri Pulli, professori 
_______________________________________________________________________ 
 
 
6 
FT Minna Pikkaraisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus 

 
 
FT Minna Pikkarainen on pyytänyt kirjeellään 4.12.2009, että hänet otettaisiin Oulun 
yliopistoon dosentiksi, alana hajautettu, ketterä ohjelmistokehitys (hakemusasiakirjat 
liitteenä). 
 
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Samuli Saukkonen on ehdotta-
nut, että asiantuntijoiksi valittaisiin: 
 
- professori Hannu Jaakkola, Tampereen teknillinen yliopisto (Pori) 
- professori Per Runeson, Lundin yliopisto, Ruotsi 

 
 

Päätösesitys: 
 

Päätetään hakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asiantuntijoista hakemuksen 
ja ehdotusten pohjalta. 
 

 
Päätös: 
 

Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan asia jätet-
täisiin pöydälle ja että asia palautettaisiin tietojenkäsittelytieteen laitokselle uudel-
leen valmisteltavaksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 
 
Tutkimusdekaani    Jari Oksanen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö    Pertti Tikkanen 

  



OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 2/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä  
 Kokous 26.3.2010 
 
 
 
OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  B  5 - 10 

 
 

B  5/2010 1. Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu. 
 

B  6/2010 2. Väittelyluvan myöntäminen FM Jaakko Saukkoriipin väitöskirjaksi tar-

koittamalle tutkimukselle. 
 
B  7/2010 3. Väittelyluvan myöntäminen FM Hilkka Poutasen väitöskirjaksi tarkoitta-

malle tutkimukselle. 
 
 
Pöydältä 26.3.2010 
 
 
B  8/2010 4. FL Markus Harjun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  9/2010 5. FM Mikko Salinin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 
B  10/2010 6. FM Mika Luimulan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 

 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 5/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 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 arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
1. 
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu. 
 

Yhteenveto ja tarkastajien lausunnot ovat 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 25.3.2010 
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. 
 



 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 5/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. jatkuu 
Lisensiaatintutkimusten hyväksyminen ja arvostelu. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin FM Sini Rouhiaisen biofysiikan alan lisensiaatintutkimus FL-

tutkintoa varten arvolauseella Tyydyttävä (2). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen, 

Weckström. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 
 



 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 6/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 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 arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
2. 
Väittelyluvan myöntäminen FM Jaakko Saukkoriipin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat dosentti Mikko Linnolahti Itä-
Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kemian laitoksesta Joensuusta ja 
professori (associate) Vojislava Pophristic University of the Sciences in Phila-
delphia, Department of Chemistry & Biochemistry, Philadelphia, USA:sta an-
taneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Jaakko Saukkoriipin fysikaalisen kemi-
an alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Theoretical study of the 
hydrolysis of Aluminium complexes". Molemmat esitarkastajat puoltavat väitte-
lyluvan 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 Jaakko Saukkoriipille varataan tilaisuus vastineen antami-
seen esitarkastajien lausunnoista 25.3.2010 mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FM Jaakko Saukkoriipin väitöskirjaksi tarkoittamalle 
tutkimukselle. 

 
 

Päätös: Esityksen mukainen. 
 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 7/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
 

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

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 

 Petri Pulli, professori 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
3. 
Väittelyluvan myöntäminen FM Hilkka Poutasen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Shirley Gregor Australi-
an National University School of Accounting and Business Information Sys-
tems Australiasta ja associate professor Liisa von Hellens, Griffith University, 
School of Information and Communication Technology, Brisbane Australiasta 
antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Hilkka Poutasen tietojenkäsittelytie-
teen alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Developing the Role of 
Human Recource Information Systems for the Activities of Good Leadership". 
Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä edellyttäen esit-
tämiensä korjausten tekemistä ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista 
painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy tehdä tehdyistä korjauksista yksilöity 
listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun 
listaus korjauksista on tehty. 
 
Liitteenä työn ohjaajien professori Vesa Puhakan ja professori Ari Heiskasen 
lausunto ja yhteenveto 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 tiedekunta-
neuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. FM Hilkka Poutaselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen 
esitarkastajien lausunnoista 25.3.2010  mennessä. 
 
 

Päätösesitys: Myönnetään väittelylupa FM Hilkka Poutasen väitöskirjaksi tarkoittamalle tut-
kimukselle. 

 
 

Päätös: Esityksen mukainen. 

 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 Pöydälle 26.3.2010 
 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 8/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 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 arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 

 
4. 
FL Markus Harjun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FL Markus Harjun sovelletun matematiikan alan väitöskirja “On the direct and in-
verse scattering problems for a nonlinear three-dimensional Schrödinger equa-
tion” tarkastettiin julkisesti 20.3.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä 
toimi professori Samuli Siltanen Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen 
laitoksesta Helsingistä ja kustoksena professori Valeriy Serov Oulun yliopiston 
matemaattisten tieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitös-
kirja 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. FL Markus Harjulle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vasta-
väittäjän lausunnosta 25.3.2010 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. 



 Pöydälle 26.3.2010 
 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 8/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. jatkuu 
FL Markus Harjun väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
Päätösesitys: 1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla. 
 
 
Päätös: Asia otettiin käsittelyyn ja hyväksyttiin FL Markus Harjun väitöskirja FT-

tutkintoa varten arvolauseella Kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen ja 

Weckström. 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 Pöydälle 26.3.2010 
 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 9/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 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 arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 
 
5. 
FM Mikko Salinin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Mikko Salinin biokemian alan väitöskirja “Protein crystallographic studies of 
A-TIM—structure based development of new enzymes” tarkastettiin julkisesti 
19.3.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Titia Sixma, 
Division of Biochemistry, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Alankomaista 
ja kustoksena professori Rikkert Wierenga Oulun yliopiston biokemian laitokses-
ta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan 
toimistossa ja osoitteessa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261237/ . 
 
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 Mikko Salinille varataan tilaisuus vastineen antamiseen vasta-
väittäjän lausunnosta 25.3.2010 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. 



 Pöydälle 26.3.2010 
 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 9/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. jatkuu 
FM Mikko Salinin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
Päätösesitys: 1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla. 
 
 
Päätös: Asia otettiin käsittelyyn ja hyväksyttiin FM Mikko Salinin väitöskirja FT-

tutkintoa varten arvolauseella Kiitettävä (4). 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen ja 

Weckström. 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 Pöydälle 26.3.2010 
 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 10/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
 

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

 Henrik Hedberg, yliassistentti Sakari Kellokumpu, dosentti 

 Jarmo Rusanen, professori Matti Weckström, professori 

 Petri Pulli, professori 

 Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän 
varajäseniä. 

____________________________________________________________________________________ 
 
6. 
FM Mika Luimulan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu. 
 

FM Mika Luimulan tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “Development and 
evaluation of the location-aware platform. Main characteristics in adaptable loca-
tion-aware systems” tarkastettiin julkisesti 19.3.2010. Dekaanin määräämänä 
vastaväittäjänä toimi professori Kirsi Virrantaus, Aalto-yliopiston teknillisen kor-
keakoulun maanmittausosaston geoinformaatio- ja paikannustekniikan laborato-
riosta, Espoosta ja kustoksena professori Kari Kuutti Oulun yliopiston tietojenkä-
sittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on 
nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261435/ . 
 
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 Mika Luimulalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vasta-
väittäjän lausunnosta 25.3.2010 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. 



 Pöydälle 26.3.2010 
 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 10/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Akateeminen arviointiryhmä puh. 08-5531052 
 
Kokous 2/2010 perjantaina 26.3.2010 klo 9.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. jatkuu 
FM Mika Luimulan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu 
 
 
Päätösesitys: 1. Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla. 
 
 
Päätös: Asia otettiin käsittelyyn ja hyväksyttiin FM Mika Luimulan väitöskirja FT-

tutkintoa varten arvolauseella cum laude approbatur. 
 
 Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen, 

Weckström ja Pulli. 
 
 
 Tutkimusdekaani Jari Oksanen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 
 


