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1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 24.8.2010.
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

Pertti Tikkanen
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Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
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2
FT Veli-Pekka Jaakolan dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

FT Veli-Pekka Jaakola on pyytänyt kirjeellään 4.6.2010 (saapunut tiedekuntaan
23.6.2010), että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon biokemian dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Biokemian laitoksen tutkimuksen edistämistyöryhmä (TETR) on puoltanut hakemusta.

Päätösesitys:
Ehdotus asiantuntijoiksi tuodaan kokoukseen pöydältä.
Päätetään hakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asiantuntijoista hakemuksen
ja ehdotusten pohjalta.

Päätös:
Laitoksen johtaja, professori Kalervo Hiltunen on ehdottanut, että asiantuntijoiksi valittaisiin:
-

professori Reijo Lahti, Turun yliopisto
professori Juha Rouvinen, Itä-Suomen yliopisto

Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan hakemus on tarkoituksenmukainen ja asiantuntijat hyväksytään professori Hiltusen esityksen mukaisesti.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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Läsnä Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
_______________________________________________________________________

3
FT Helmi Kuittisen dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

FT Helmi Kuittinen on pyytänyt kirjeellään 22.5.2010, että hänet otettaisiin Oulun yliopistoon evolutiivisen genetiikan dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Akateeminen arviointiryhmä on professori Outi Savolaisen ehdotuksen mukaisesti
valinnut asiantuntijoiksi professori Pekka Pamilon sekä professori Teemu Teerin,
molemmat Helsingin yliopistosta.
Asiantuntijoiden lausunnot sekä hakijan hakemus, curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat liitteenä, opetusportfolio kokouskutsun 6/2010 liitteenä.

Päätösesitys:
Päätetään hakijan tieteellisestä pätevyydestä asiantuntijalausuntojen perusteella.

Päätös:
Keskustelun jälkeen esittelijä teki päätösesityksen, jonka mukaan tieteellinen pätevyys todettaisiin asiantuntijalausuntojen perusteella.
Esityksen mukaisesti päätettiin esittää dekaanille, että FT Helmi Kuittisella on dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys, alana evolutiivinen genetiikka.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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FM Marjaana Tahkokorven väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 35/2010

3.

Väittelyluvan myöntäminen Ph.D. Anthony Vancen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
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4.

Väittelyluvan myöntäminen M.Sc. (Biol.) David Carrascon väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.
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5.

Väittelyluvan myöntäminen M.Sc. Indrek Vurmin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B 38/2010

6.

Väittelyluvan myöntäminen FL Mikko Junttilan väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

B 39/2010

7.

Väittelyluvan myöntäminen FM Katja Karppisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

B 40/2010

8.

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.
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Kokous 7/2010 perjantaina 27.8.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
__________________________________________________________________________________

1.
FM Niina Lappalaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Niina Lappalaisen kasviekologian alan väitöskirja “The responses of ectohydric and endohydric mosses under ambient and enhanced ultraviolet radiation”
tarkastettiin julkisesti 18.6.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi Dr
Kevin Newsham, British Antarctic Survey, Cambridge, UK:sta ja kustoksena professori Satu Huttunen Oulun yliopiston biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514262142/ .
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 Niina Lappalaiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 26.8.2010 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.
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Kokous 7/2010 perjantaina 27.8.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. jatkuu
FM Niina Lappalaisen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Hyväksyttiin FM Niina Lappalaisen väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella erinomainen (5).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Rusanen, Weckström, Kvist ja Huttula.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala
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Kokous 7/2010 perjantaina 27.8.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
__________________________________________________________________________________

2.
FM Marjaana Tahkokorven väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Marjaana Tahkokorven kasvifysiologian alan väitöskirja “Anthocyanins under
drought and drought-related stresses in bilberry (Vaccinium myrtillus L.)” tarkastettiin julkisesti 17.6.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi dosentti
Tytti Sarjala, Metsäntutkimuslaitoksesta, Parkanosta ja kustoksena professori
Hely Häggman Oulun yliopiston biologian laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on
liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa:
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514262050/ .
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 Marjaana Tahkokorvelle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
vastaväittäjän lausunnosta 26.8.2010 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.
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PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 34/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 7/2010 perjantaina 27.8.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. jatkuu
Marjaana Tahkokorven väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Todettiin, että vastaväittäjä oli tiedekuntaan 22.6.2010 toimittamassaan lausunnossa esittänyt väitöskirjan arvolauseeksi hyvä (3). Lisäksi todettiin, että
FM Marjaana Tahkokorpi oli toimittanut 26.8.2010 mennessä tiedekuntaan liitteenä olevan vastineensa, jossa hän esittää arvolauseensa nostamista kiitettävään (4). Samaan aikaan vastaväittäjä dosentti Tytti Sarjala,oli myös
26.8.2010 mennessä toimittanut tiedekuntaan liitteen mukaisen oman vastineensa, jossa hän hyväksyy Tahkokorven vastineen ja puoltaa aikaisemmin
esittämänsä arvolauseen hyvä (3) muuttamista arvolauseeseen kiitettävä (4).
Akateeminen arviointiryhmä keskusteli sekä vastaväittäjän alkuperäisestä lausunnosta että väittelijän ja vastaväittäjän vastineista ja päätti viedä väitöskirjan
arvostelun tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Perusteluna oli, että kiistanalaisissa tai periaatteellisia linjauksia vaativissa tapauksissa arviointiryhmä voi
tuoda asian tiedekuntaneuvoston päätettäväksi. Seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään 28.9.2010.
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Rusanen, Weckström, Kvist ja Huttula.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 35/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
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3.
Väittelyluvan myöntäminen Ph.D. Anthony Vancen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori H. R. Rao, Jacobs Center, University at Buffalo, Buffalo, NY, USA:sta ja Ph.D. Huigang Liang East
Carolina University, College of Business, Department of Management Information Systems, Greenville, North Carolina, USA:sta antaneet liitteenä olevat
lausuntonsa Ph.D. Anthony Vancen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Why do employees violate IS security policies? Insights from multiple theoretical perspectives". 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. Ph.D. Anthony Vancelle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 26.8.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa Ph.D. Anthony Vancen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 36/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 7/2010 perjantaina 27.8.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
__________________________________________________________________________________

4.
Väittelyluvan myöntäminen M.Sc. (Biol.) David Carrascon väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat akatemiaprofessori Johanna Mappes Jyväskylän yliopiston, Bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta Jyväskylästä
ja dosentti Ulrika Candolin Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen
tiedekunnan biotieteiden laitoksen ekologia- ja evoluutiobiologian ryhmästä,
Helsingistä antaneet liitteenä olevat lausuntonsa M.Sc. (Biol.) David Carrascon eläinekologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”The role of
egg-parasitoids on the oviposition behavior of the golden egg bug (Phyllomorpha laciniata). Are parasitoids a feasible explanation for the evolution of egg
carrying". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä edellyttäen kuitenkin esittämiensä korjausten tekemistä ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista. Esitarkastajista Candolin haluaa nähdä työn
uudestaan, ennen väittelyluvan myöntöä. Tutkimuksen tekijän täytyy tehdä
tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja
kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.
Liitteenä työn ohjaajan professori Arja Kaitalan ja toisen esitarkastajan dosentti Ulrika Candolin’in sähköpostilla toimittamat tiedotteet 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. M.Sc. (Biol.) David Carrasconlle varataan tilaisuus vastineen
antamiseen esitarkastajien lausunnoista 26.8.2010.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa M.Sc. (Biol.) David Carrascon väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 37/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 7/2010 perjantaina 27.8.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
__________________________________________________________________________________

5.
Väittelyluvan myöntäminen M.Sc. Indrek Vurmin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Andrzej A. Zdziarski, N.
Copernicus Astronomical Center, Bartycka, Warsaw, Puolasta ja PhD Gabriele Ghisellini Osservatorio Astronomico di Brera, Merate, Italiasta antaneet
liitteenä olevat lausuntonsa M.Sc. Indrek Vurmin tähtitieteen alan väitöskirjaksi
tarkoittamasta tutkimuksesta ”Time-dependent modeling of radiative processes in magnetized astrophysical plasmas". Molemmat esitarkastajat puoltavat
väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastajista PhD Gabriele Ghisellini on lausunnossaan erotellut työn edut ja haitat, mutta esittää haittojen huomioimista vain
mahdollisina ehdotuksina ei vaatimuksina.
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.Sc. Indrek Vurmille varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 26.8.2010.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa M.Sc. Indrek Vurmin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala
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Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
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6.
Väittelyluvan myöntäminen FL Mikko Junttilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Reko Leino Åbo Akademin luonnontieteiden laitoksen orgaanisen kemian laboratoriosta Turusta ja
professori Jan-Erling Bäckvall, Stockholm University, Department of Organic
Chemistry, Arrhenius Laboratory, Stockholm, Ruotsista antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FL Mikko Junttilan orgaanisen kemian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”On the Hydrolysis Step and Stoichiometric Oxidants in Sharpless Asymmetric Dihydroxylations". Molemmat esitarkastajat
puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten, että esitarkastajista professori JanErling Bäckvall on edellyttänyt muutoksia (lähetetty tekijälle erikseen) johdanto-osaan ja kieliasuun ja niiden korjaamista 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 Osmo Hormin 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 tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FL Mikko Junttilalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 26.8.2010.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FL Mikko Junttilan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala
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Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
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7.
Väittelyluvan myöntäminen FM Katja Karppisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Eva Čellarová, P. J.
Šafárik University in Košice, Faculty of Science, Institute of Biology and Ecology, Košice, Slovakiasta ja FT Markku Keinänen Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikön Biotieteiden tiedekunnan biologian laitoksesta Joensuusta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Katja Karppisen kasvifysiologian alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Biosynthesis of hypericins and hyperforins in Hypericum perforatum L. (St. John’s wort) - precursors and genes involved”. Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä siten,
että esitarkastajista professori Eva Čellarová on edellyttänyt erillisellä liitteellä
esittämiensä 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 Hely Häggmanin ja professori Anja Hohtolan 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 tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. FM Katja Karppiselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajien lausunnoista 26.8.2010.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Katja Karppisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala
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Kokous 7/2010 perjantaina 27.8.2010 klo 9.15. alkaen
Läsnä:

Jari Oksanen, professori (puheenjohtaja)
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
Laura Kvist, dosentti
Marko Huttula, dosentti
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat arviointiryhmän
varajäseniä.
__________________________________________________________________________________

8.
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.
Yhteenveto ja tarkastajien lausunto on liitteenä.
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio,
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta osin
esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan
noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan lisensiaatintutkimukset sekä pro gradu-tutkielmat, diplomityöt ja vastaavat tutkielmat arvostelee joko tiedekuntaneuvosto, yksikön neuvosto, dekaani tai tiedekuntaneuvoston tätä tarkoitusta varten nimeämä erillinen toimielin. 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. Tekijälle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta 26.8.2010
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.
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Kokous 7/2010 perjantaina 27.8.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. jatkuu
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Hyväksyttiin KTM Olli Voutilaisen lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten arvolauseella Kiitettävä (4).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hedberg, Rusanen, Weckström,
Kvist ja Huttula.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

