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  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 33 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531051 
 
Kokous 9 / 2010 torstaina 9.12.2010 klo 13.15. alkaen 
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_______________________________________________________________________ 
 
1 
Kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 
Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisäl-
tyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin. 
 
Kutsu kokoukseen on lähetetty 3.12.2010. 
 
Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähin-
tään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan li-
säksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme. 
 
 

Päätös: 
 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
Dekaani    Jouni Pursiainen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö   Pertti Tikkanen 

 
  



  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 34 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531051 
 
Kokous 9 / 2010 torstaina 9.12.2010 klo 13.15. alkaen 
 
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani Marko Huttula, dosentti 
 Eero Hanski, professori Marko Hyvärinen, dosentti 
 Kalervo Hiltunen, professori Leena Kaila, lehtori 
 Peter Hästö, professori Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jari Oksanen, professori Laura Kvist, dosentti 
 Petri Pulli, professori Tuomas Aarni, opiskelija 
 Jarmo Rusanen, professori Marjo Karppinen, opiskelija 
 Matti Weckström, professori Jarno Rasinkangas, opiskelija 
 Henrik Hedberg, yliassistentti Pauli Kangas, opiskelija 
 Esa Läärä, professori  

_______________________________________________________________________ 
 
2 
Ilmoitusasiat 

1) Laitosneuvostoissa 6.10. – 1.11.2010 hyväksytyt pro gradu -tutkielmat; yh-
teenveto liitteenä 
 

2) Dekaanin päätöksellä 21.10.2010 hyväksytyt tutkinnot sekä erillistodistukset 
liitteenä. 

 
3) Tutkintobarometri 2.12.2010 tilanteen mukaan liitteenä. 

 
4) Dekaanin päätöksiä: 

- tiedekunnan yhteisistä siirretty laitoksille 340 000 € vanhojen laitehankintojen 
poistokustannusten katteeksi (liite) 

- otettu tehtäviin toistaiseksi 1.1.2011 alkaen: amanuenssi FL Minna Vanhatalo, 
biologian laitos; yliopisto-opettaja Jari Päkkilä, matemaattisten tieteiden laitos 
(tilastotiede) 

- otettu tiedekunnan suunnittelijan tehtävään ajalle 1.1.2011 – 31.3.2014 Hele-
na Tirri 
 

5) Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje liitteineen liitteenä: Korkeakoulujen tutkimus-
tiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus. 
 

6) Suomalaisen Tiedeakatemian kuulutus: ehdotuksia pyydetään 5000 euron väi-
töskirjapalkinnon saajiksi vuonna 2010 Suomessa väitelleille tutkijoille (liite) 

 
Päätösesitys: 
 Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös:   
 Edellisten lisäksi merkittiin tiedoksi: 

 
7) Tiedekunnan koulutusdekaanina toimii professori Petri Pullin sijaisena professori 

Peter Hästö ajalla 1.12.2010 – 30.4.2011. 
 
 

Dekaani    Jouni Pursiainen 
 
 
Hallintopäällikkö   Pertti Tikkanen 

  



PÖYDÄLTÄ: 
  PÖYTÄKIRJA 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA A 35 / 2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Pertti Tikkanen  
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531051 
 
Kokous 9 / 2010 torstaina 9.12.2010 klo 13.15. alkaen 
 
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani Marko Huttula, dosentti 
 Eero Hanski, professori Marko Hyvärinen, dosentti 
 Kalervo Hiltunen, professori Leena Kaila, lehtori 
 Peter Hästö, professori Sakari Kellokumpu, dosentti 
 Jari Oksanen, professori Laura Kvist, dosentti 
 Petri Pulli, professori Tuomas Aarni, opiskelija 
 Jarmo Rusanen, professori Marjo Karppinen, opiskelija 
 Matti Weckström, professori Jarno Rasinkangas, opiskelija 
 Henrik Hedberg, yliassistentti Pauli Kangas, opiskelija 
 Esa Läärä, professori  

_______________________________________________________________________ 
 
3 
Tiedekuntaneuvoston täydentäminen 

 
 
Sen jälkeen, kun tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen Aleksi Salolle myönnettiin ero 
tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi, hänen ti-
lalleen tuli Salon aikaisempi henkilökohtainen varajäsen Pauli Kangas. 
 
Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri on ilmoittanut (liite), että Pauli Kankaan 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittu FM Niina Koponen. Koposen tutkinto on 
humanistisesta tiedekunnasta ja hän on tällä hetkellä läsnä olevana perustutkinto-
opiskelijana tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmassa. 
 
Vaalijohtosäännön 4 §:n mukaan hallintoelinten toimikausi on neljä kalenterivuotta, 
opiskelijajäsenten kuitenkin kaksi kalenterivuotta. 

 
 

 Päätösesitys: 
 
 Päätetään, että asia otetaan kiireellisyytensä takia käsittelyyn, vaikka sitä ei ole ko-

kouskutsussa mainittu. 
 

Todetaan, että Pauli Kankaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi tulee ylioppilaskun-
nan tekemän valinnan mukaisesti Niina Koponen jäljellä olevan toimikauden lop-
puun eli 31.12.2011 asti. 

 
  
Päätös:  

  
Esityksen mukaisesti. 
 
 
 
Dekaani    Jouni Pursiainen 
 
 
 
 
Hallintopäällikkö   Pertti Tikkanen 



OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ B 9/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Tiedekuntaneuvosto  
 Kokous 9.12.2010 
 
 
 
OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT  B  34 - 40 

 
 
 

B  34/2010 1. Väittelyluvan myöntäminen FL Heimo Keräsen väitöskirjaksi tarkoittamalle  
 
B  35/2010 2. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta Taloustieteiden 

tiedekunnan kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille 2010.  
 
B  36/2010 3. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta Teknillisen tie-

dekunnan Tietotekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkin-
non Oulun yliopistossa suorittaneille 2010. 

 
B  37/2010 4. Fysiikan koulutusohjelman maisteritason erillinen opiskelijavalinta Teknilli-

sen tiedekunnan Sähkötekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaa-
tin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille 2010. 

 
B  38/2010 5. Fysiikan laitoksen erillinen valinta maisteriopintoihin hyvinvointitekniikan 

(LTK) tai sähkö- ja tietotekniikan (TTK) koulutusohjelman kandidaatin tut-
kinnon Oulun yliopistossa suorittaneille lääketieteen tekniikan opintopo-
lussa 2010. 

 
B  39/2010 6. Maantieteen laitoksen esitys sitoutumisesta Master’s Degree in Northern 

Tourism –maisteriohjelmaan. 
 
B  40/2010 7. Maantieteen laitoksen esitys koskien kehitysyhteistyön yliopistoverkoston 

UniPID Virtual Studies opintojen hyväksymistä opiskelijan tutkintoon. 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 34/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531052 
 
Kokous 9/2010 torstaina 09.12.2010 klo 13.15. alkaen 
 
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani Marko Huttula, dosentti 

Eero Hanski, professori Marko Hyvärinen, dosentti 
Kalervo Hiltunen, professori Leena Kaila, lehtori 
Peter Hästö, professori Sakari Kellokumpu, dosentti 
Jari Oksanen, varadekaani Laura Kvist, dosentti 
Petri Pulli, varadekaani Tuomas Aarni, opiskelija 
Jarmo Rusanen, professori Pauli Kangas, opiskelija 
Matti Weckström, professori Marjo Kauppinen, opiskelija 
Henrik Hedberg, yliassistentti Jarno Rasinkangas, opiskelija 
Esa Läärä, professori Anita Aikio, dosentti 

___________________________________________________________________________________ 

 
1. 
Väittelyluvan myöntäminen FL Heimo Keräsen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Heikki Eskelinen Itä-
Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksesta, Joensuusta ja professori Ilari 
Karppi Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitoksesta antaneet liitteenä 
olevat lausuntonsa FL Heimo Keräsen suunnittelumaantieteen alan väitöskir-
jaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Tavoitteena aluevaikutus. Aluekehitys-
hankkeen suunnittelu- ja arviointiprosessit projektisyklin hallinnassa". Asia  on 
ollut ensimmäisen kerran tiedekuntaneuvoston käsittelyssä tiedekuntaneuvos-
ton kokouksessa 31.8.2004 (B43/2004) ja tällöin esitarkastajista Eskelinen ei 
puolla painatuslupaa tutkimukselle nykymuodossa, mutta hänen mielestään 
uudistamalla tutkimusraporttia siitä on muokattavissa väitöskirjatyö. Karppi on 
valmis myöntämään painatusluvan, mikäli tutkimustyöhön tehdään hänen esit-
tämänsä korjaukset ja häntä informoidaan näiden korjausten toteuttamisesta 
(tdk-neuvoston päätös liitteenä). Tuolloin tiedekuntaneuvosto päätti, että työn 
ohjaaja professori Jussi S. Jauhiainen valvoo, että esitarkastajien lausunnos-
saan esittämät korjaukset työhön tulee tehtyä. Tämän jälkeen työ lähetetään 
uudestaan esitarkastajille lausunnonantoa varten (Työn silloisen ohjaajan pro-
fessori Jussi Jauhiaisen siirryttyä Turun yliopistoon työn ohjaajaksi / valvojaksi 
siirtyi professori Toivo Muilu. Korjattu työ lähetettiin entisille esitarkastajille uu-
destaan. Liitteenä professori Heikki Eskelisen ja professori Ilari Karpin uudet 
lausunnot FL Heimo Keräsen väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta. Nyt 
kumpikaan esitarkastajista ei puolla väittelyluvan myöntämistä. Aikaisempi 
päätös liitteineen on lähetetty tiedoksi vain tiedekuntaneuvoston varsinaisille 
jäsenille. 
 
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. FL Heimo Keräsen varataan tilaisuus vastineen antamiseen 
esitarkastajien lausunnoista 30.11.2010 mennessä. Liitteenä FL Heimo Kerä-
sen tiedekuntaan lähettämä vastine. 
 
 

Päätösesitys: Päätösesitys kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen. 
 



 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 34/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531052 
 
Kokous 9/2010 torstaina 09.12.2010 klo 13.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. jatkuu 
Väittelyluvan myöntäminen FL Heimo Keräsen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. 

 
 
 
 
Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin, että FL Heimo Keräsen väitöskirjaksi tar-

koittamalle tutkimukselle ei myönnetä väittelylupaa. Todettiin kuitenkin, että esi-
tarkastajat eivät kiistä tutkimuksen tieteellisyyttä ja tekijän asiantuntijuutta. Jat-
kotoimenpiteinä päätettiin, että väitöskirjan työstäminen ja esitarkastusprosessi 
käynnistetään uudelleen siten, että tutkimusdekaani on ensin yhteydessä nykyi-
siin esitarkastajiin ja tiedustelee, ovatko he vielä valmiita toimimaan työn esitar-
kastajina, edellyttäen, että heidän lausunnoissaan tutkimuksen tekijälle esittä-
mänsä korjaukset huomioidaan ennen työn uudelleen arviointiin lähettämistä. 
Aikarajaksi koko prosessin loppuunsaattamiseksi asetettiin toukokuun 2011 
loppu. 

 
 
 
 Dekaani Jouni Pursiainen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 35/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531052 
 
Kokous 9/2010 torstaina 09.12.2010 klo 13.15. alkaen 
 
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani Marko Huttula, dosentti 

Eero Hanski, professori Marko Hyvärinen, dosentti 
Kalervo Hiltunen, professori Leena Kaila, lehtori 
Peter Hästö, professori Sakari Kellokumpu, dosentti 
Jari Oksanen, varadekaani Laura Kvist, dosentti 
Petri Pulli, varadekaani Tuomas Aarni, opiskelija 
Jarmo Rusanen, professori Pauli Kangas, opiskelija 
Matti Weckström, professori Marjo Kauppinen, opiskelija 
Henrik Hedberg, yliassistentti Jarno Rasinkangas, opiskelija 
Esa Läärä, professori Anita Aikio, dosentti 

___________________________________________________________________________________ 

 
2. 
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta Taloustieteiden tiedekunnan kandi-
daatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille 2010. 
 

Yliopistolain 558/2009 36 §:n mukaan opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaa-
kumpaa näistä tutkinnoista tai jatkotutkintoa. Yliopisto päättää opiskelijavalinnan 
perusteista. 
 
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 2 §:n mukaan yliopiston hallitus päät-
tää tiedekuntaneuvostojen esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää 
korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, yliopistojen maiste-
riohjelmista annetun asetuksen 2§:n mukaista maisteriohjelmaa sekä tieteellistä 
jatkotutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä. 

Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijoiden valintaperus-
teista. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. 
 
Kyseessä on maisteritason erillisvalinta ja rakennemuutokset –strategiahankkeen 
pilotti, jossa avataan kandintutkinnon suorittaneille mahdollisuus siirtyä lähioppi-
aineen maisteriohjelmaan yliopiston sisällä. Tässä valinnassa kauppatieteen 
kandidaatin tutkinnon, pääaineena laskentatoimi tai johtaminen Oulun yliopistos-
sa suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan pelkkää FM-tutkintoa luonnontie-
teelliseen tiedekuntaan tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan. Valituille 
opiskelijoille myönnetään opinto-oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto (FM) 
tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmassa siten kuin sen suorittamisesta on 
määrätty 1.8.2005 voimaan tulleen uuden tutkintorakenteen määräysten mukai-
sesti laaditussa tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman lukuvuoden 2011-
2012 opetussuunnitelmassa. Maisteriopintoihin valittavalta mahdollisesti vaadit-
tavien täydentävien eli siltaopintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä 
(op). 
 
Liitteenä tietojenkäsittelytieteiden laitoksen esitys maisteriohjelman vuoden 2011 
valintaperusteiksi. 
 
 

Päätösesitys: Vahvistetaan tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman esittämät valintaperus-
teet Taloustieteiden tiedekunnan kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorit-
taneille suunnattuun maisteriohjelmaan liitteen mukaisesti. 

 



 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 35/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531052 
 
Kokous 9/2010 torstaina 09.12.2010 klo 13.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. jatkuu 
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta Taloustieteiden tiedekunnan kandi-
daatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille 2010. 
 
 
 

Päätös: Vahvistettiin tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman esittämät valintaperusteet 
Taloustieteiden tiedekunnan kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suoritta-
neille suunnattuun maisteriohjelmaan liitteen mukaisesti. 

 
 

 Dekaani Jouni Pursiainen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 36/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531052 
 
Kokous 9/2010 torstaina 09.12.2010 klo 13.15. alkaen 
 
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani Marko Huttula, dosentti 

Eero Hanski, professori Marko Hyvärinen, dosentti 
Kalervo Hiltunen, professori Leena Kaila, lehtori 
Peter Hästö, professori Sakari Kellokumpu, dosentti 
Jari Oksanen, varadekaani Laura Kvist, dosentti 
Petri Pulli, varadekaani Tuomas Aarni, opiskelija 
Jarmo Rusanen, professori Pauli Kangas, opiskelija 
Matti Weckström, professori Marjo Kauppinen, opiskelija 
Henrik Hedberg, yliassistentti Jarno Rasinkangas, opiskelija 
Esa Läärä, professori Anita Aikio, dosentti 

___________________________________________________________________________________ 

 
3. 
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta Teknillisen tiedekunnan Tietoteknii-
kan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille 2010. 
 

Yliopistolain 558/2009 36 §:n mukaan opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaa-
kumpaa näistä tutkinnoista tai jatkotutkintoa. Yliopisto päättää opiskelijavalinnan 
perusteista. 
 
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 2 §:n mukaan yliopiston hallitus päät-
tää tiedekuntaneuvostojen esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää 
korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, yliopistojen maiste-
riohjelmista annetun asetuksen 2§:n mukaista maisteriohjelmaa sekä tieteellistä 
jatkotutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä. 

Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijoiden valintaperus-
teista. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. 
 
Kyseessä on maisteritason erillisvalinta ja rakennemuutokset –strategiahankkeen 
pilotti, jossa avataan kandintutkinnon suorittaneille mahdollisuus siirtyä lähioppi-
aineen maisteriohjelmaan yliopiston sisällä. Tässä valinnassa teknillisen tiede-
kunnan tietotekniikan koulutusohjelman Tietoverkot ja mobiilisovellukset- tai In-
formaatioverkostot -opintosuunnassa tekniikan kandidaatin tutkinnon Oulun yli-
opistossa suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan pelkkää FM-tutkintoa luon-
nontieteelliseen tiedekuntaan tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan. Vali-
tuille opiskelijoille myönnetään opinto-oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto 
(FM) tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmassa siten kuin sen suorittamisesta 
on määrätty 1.8.2005 voimaan tulleen uuden tutkintorakenteen määräysten mu-
kaisesti laaditussa tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman lukuvuoden 2011-
2012 opetussuunnitelmassa. Maisteriopintoihin valittavalta mahdollisesti vaadit-
tavien täydentävien eli siltaopintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä 
(op). 
 
Liitteenä tietojenkäsittelytieteiden laitoksen esitys maisteriohjelman vuoden 2011 
valintaperusteiksi. 
 

Päätösesitys: Vahvistetaan tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman esittämät valintaperus-
teet teknillisen tiedekunnan tietotekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandi-
daatin tutkinnon suorittaneille suunnattuun maisteriohjelmaan liitteen mukaisesti. 

 



 PÖYTÄKIRJA 2(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 36/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531052 
 
Kokous 9/2010 torstaina 09.12.2010 klo 13.15. alkaen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. jatkuu 
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta Teknillisen tiedekunnan Tietoteknii-
kan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille 2010. 
 
 
 

Päätös: Vahvistettiin tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman esittämät valintaperusteet 
teknillisen tiedekunnan tietotekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin 
tutkinnon suorittaneille suunnattuun maisteriohjelmaan liitteen mukaisesti. 

 
 
 

 Dekaani Jouni Pursiainen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
 
 



 PÖYTÄKIRJA 1(2) 
OULUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA B 37/2010 
Luonnontieteellinen tiedekunta Heikki Kuoppala 
Tiedekuntaneuvosto puh. 08-5531052 
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Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani Marko Huttula, dosentti 

Eero Hanski, professori Marko Hyvärinen, dosentti 
Kalervo Hiltunen, professori Leena Kaila, lehtori 
Peter Hästö, professori Sakari Kellokumpu, dosentti 
Jari Oksanen, varadekaani Laura Kvist, dosentti 
Petri Pulli, varadekaani Tuomas Aarni, opiskelija 
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Esa Läärä, professori Anita Aikio, dosentti 

___________________________________________________________________________________ 

 
4. 
Fysiikan koulutusohjelman maisteritason erillinen opiskelijavalinta Teknillisen tiedekunnan Säh-
kötekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille 
2010. 
 

Yliopistolain 558/2009 36 §:n mukaan opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaa-
kumpaa näistä tutkinnoista tai jatkotutkintoa. Yliopisto päättää opiskelijavalinnan 
perusteista. 
 
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 2 §:n mukaan yliopiston hallitus päät-
tää tiedekuntaneuvostojen esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää 
korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, yliopistojen maiste-
riohjelmista annetun asetuksen 2§:n mukaista maisteriohjelmaa sekä tieteellistä 
jatkotutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä. 

Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijoiden valintaperus-
teista. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. 
 
Kyseessä on maisteritason erillisvalinta ja rakennemuutokset –strategiahankkeen 
pilotti, jossa avataan kandintutkinnon suorittaneille mahdollisuus siirtyä lähioppi-
aineen maisteriohjelmaan yliopiston sisällä. Tässä valinnassa tekniikan kandidaa-
tin tutkinnon teknillisen tiedekunnan sähkötekniikan koulutusohjelmassa Oulun 
yliopistossa suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan pelkkää FM-tutkintoa 
luonnontieteelliseen tiedekuntaan fysiikan koulutusohjelmaan. Valituille opiskeli-
joille myönnetään opinto-oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto (FM) fysii-
kan koulutusohjelmassa siten kuin sen suorittamisesta on määrätty 1.8.2005 
voimaan tulleen uuden tutkintorakenteen määräysten mukaisesti laaditussa fysii-
kan koulutusohjelman lukuvuoden 2011-2012 opetussuunnitelmassa. Maiste-
riopintoihin valittavalta mahdollisesti vaadittavien täydentävien eli siltaopintojen 
määrä voi olla enintään 60 opintopistettä (op). 
 
Liitteenä fysiikan laitoksen esitys maisteriohjelman vuoden 2011 valintaperusteik-
si. 
 

Päätösesitys: Vahvistetaan fysiikan koulutusohjelman esittämät valintaperusteet teknillisen tie-
dekunnan sähkötekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon 
suorittaneille suunnattuun maisteriohjelmaan liitteen mukaisesti. 
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4. jatkuu 
Fysiikan koulutusohjelman maisteritason erillinen opiskelijavalinta Teknillisen tiedekunnan Säh-
kötekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille 
2010. 
 
 
 

Päätös: Vahvistettiin fysiikan koulutusohjelman esittämät valintaperusteet teknillisen tie-
dekunnan sähkötekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon 
suorittaneille suunnattuun maisteriohjelmaan liitteen mukaisesti. 

 
 
 

 Dekaani Jouni Pursiainen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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Eero Hanski, professori Marko Hyvärinen, dosentti 
Kalervo Hiltunen, professori Leena Kaila, lehtori 
Peter Hästö, professori Sakari Kellokumpu, dosentti 
Jari Oksanen, varadekaani Laura Kvist, dosentti 
Petri Pulli, varadekaani Tuomas Aarni, opiskelija 
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Esa Läärä, professori Anita Aikio, dosentti 
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5. 
Fysiikan laitoksen erillinen valinta maisteriopintoihin hyvinvointitekniikan (LTK) tai sähkö- ja tie-
totekniikan (TTK) koulutusohjelman kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille lää-
ketieteen tekniikan opintopolussa 2010.  
 

Yliopistolain 558/2009 36 §:n mukaan opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaa-
kumpaa näistä tutkinnoista tai jatkotutkintoa. Yliopisto päättää opiskelijavalinnan 
perusteista. 
 
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 2 §:n mukaan yliopiston hallitus päät-
tää tiedekuntaneuvostojen esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää 
korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, yliopistojen maiste-
riohjelmista annetun asetuksen 2§:n mukaista maisteriohjelmaa sekä tieteellistä 
jatkotutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä. Tiedekuntaneu-
vosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijoiden valintaperusteista. Tiedekun-
nan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. 
 
Kyseessä on maisteritason erillisvalinta ja rakennemuutokset –strategiahankkeen 
pilotti, jossa avataan kandintutkinnon suorittaneille mahdollisuus siirtyä lähioppi-
aineen maisteriohjelmaan yliopiston sisällä. Tässä valinnassa lääketieteellisen 
tiedekunnan hyvinvointitekniikan koulutusohjelmassa tai teknillisen tiedekunnan 
sähkö- ja tietotekniikan koulutusohjelmassa Oulun yliopistossa kandidaatin tut-
kinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan pelkkää FM-tutkintoa luonnon-
tieteelliseen tiedekuntaan fysiikan koulutusohjelmaan. Valituille opiskelijoille 
myönnetään opinto-oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto (FM) fysiikan 
koulutusohjelmassa fysiikan suuntutumisvaihtoehdossa (pääaineena biofysiikka) 
siten kuin sen suorittamisesta on määrätty 1.8.2005 voimaan tulleen uuden tut-
kintorakenteen määräysten mukaisesti laaditussa fysiikan koulutusohjelman lu-
kuvuoden 2011-2012 opetussuunnitelmassa. Maisteriopintoihin valittavalta mah-
dollisesti vaadittavien täydentävien eli siltaopintojen määrä voi olla enintään 60 
opintopistettä (op). 
 
Liitteenä fysiikan laitoksen esitys maisteriohjelman vuoden 2011 valintaperusteik-
si. 
 

Päätösesitys: Vahvistetaan fysiikan koulutusohjelman esittämät valintaperusteet lääketieteelli-
sen tiedekunnan hyvinvointitekniikan koulutusohjelmassa tai teknillisen tiedekun-
nan sähkö- ja tietotekniikan koulutusohjelmassa Oulun yliopistossa kandidaatin 
tutkinnon suorittaneille suunnattuun maisteriohjelmaan liitteen mukaisesti. 
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5. jatkuu 
Fysiikan laitoksen erillinen valinta maisteriopintoihin hyvinvointitekniikan (LTK) tai sähkö- ja tie-
totekniikan (TTK) koulutusohjelman kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille lää-
ketieteen tekniikan opintopolussa 2010. 
 
 
 

Päätös: Vahvistettiin fysiikan koulutusohjelman esittämät valintaperusteet lääketieteelli-
sen tiedekunnan hyvinvointitekniikan (LTK) tai teknillisen tiedekunnan sähkö- ja 
tietotekniikan (TTK) koulutusohjelman Oulun yliopistossa kandidaatin tutkinnon 
suorittaneille lääketieteen tekniikan opintopolussa liitteen mukaisesti. 

 
 
 

 Dekaani Jouni Pursiainen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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Peter Hästö, professori Sakari Kellokumpu, dosentti 
Jari Oksanen, varadekaani Laura Kvist, dosentti 
Petri Pulli, varadekaani Tuomas Aarni, opiskelija 
Jarmo Rusanen, professori Pauli Kangas, opiskelija 
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6. 
Maantieteen laitoksen esitys sitoutumisesta Master’s Degree in Northern Tourism –
maisteriohjelmaan. 
 

Oulun yliopiston opetuksen johtosäänön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hy-
väksyy tutkintoon johtavan ja muun yliopistossa annettavan koulutuksen ope-
tussuunnitelmien rakenteet ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet 
ja laajuudet, opintojaksokohtaiset osat ja opetussuunnitelman talousvaikutukset 
maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat voidaan hyväksyä use-
ammaksi vuodeksi tai toistaiseksi. Opetussuunnitelmat julkistetaan tarkoituk-
senmukaisessa muodossa opinto-oppaassa tai mahdollisesti muilla soveltuvilla 
tavoilla. 
 

Oulun yliopisto kuuluu 126 jäsenen muodostamaan sirkumpolaaristen alueiden 
verkostoon, Arktiseen yliopistoon (University of the Arctic). Arktisen yliopiston 
tavoitteena on tuoda esille sirkumpolaarisen alueen erityispiirteet, edistää alu-
eella tapahtuvaa koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä vahvistaa alueen vaikut-
tavuutta. 
 
Arktisen yliopiston puitteissa toimii useita temaattisia verkostoja, joiden yleis-
toimintaa koordinoidaan Oulun yliopistosta. Yksi verkostoista on pohjoisen mat-
kailun (Northern Tourism) temaattinen verkosto, joka on perustettu 2008. Poh-
joisen matkailun temaattinen verkosto on suunnitellut monitieteisen, sirkumpo-
laarisille alueille keskittyvän Master’s Degree in Northern Tourism -ohjelman, 
jonka tavoitteena on tarjota sekä teoreettinen että soveltava näkökulma kestä-
vän matkailun kehitykseen ja matkailuun pohjoisilla alueilla. 
 
Liitteenä maantieteen laitoksen professori Jarkko Saarisen asiaa koskeva esi-
tys. Liitteenä myös tarkempi kuvaus ohjelmasta.  
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6. jatkuu 
Maantieteen laitoksen esitys sitoutumisesta Master’s Degree in Northern Tourism –
maisteriohjelmaan. 
 
 
Päätösesitys: Päätösesitys kokouksessa. 
 
 
 
Päätös: Oulun yliopiston osallistuu Master’s Degree in Northern Tourism -ohjelmaan liit-

teessä olevan tutkintorakenteen ja sisältöjen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, mi-
käli tiedekunnan opiskelija hakeutuu suorittamaan ohjelman kautta tarjottavia 
opintoja, täytyy hänen ennen opintojensa aloittamista etukäteen laatia ja vahvis-
tuttaa laitoksellaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa määri-
tellään hänen tämän ohjelman alla suoritettavaksi aikomiensa opintojen laajuu-
det, korvaavuudet ja mahdolliset hyväksiluvut tutkintoon sisällytettäessä.  

 
 
 
 Dekaani Jouni Pursiainen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 
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Jari Oksanen, varadekaani Laura Kvist, dosentti 
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Esa Läärä, professori Anita Aikio, dosentti 

___________________________________________________________________________________ 

 
7. 
Maantieteen laitoksen esitys koskien kehitysyhteistyön yliopistoverkoston UniPID Virtual Studies 
opintojen hyväksymistä opiskelijan tutkintoon. 
 

Oulun yliopiston opetuksen johtosäänön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto hy-
väksyy tutkintoon johtavan ja muun yliopistossa annettavan koulutuksen ope-
tussuunnitelmien rakenteet ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet 
ja laajuudet, opintojaksokohtaiset osat ja opetussuunnitelman talousvaikutukset 
maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat voidaan hyväksyä use-
ammaksi vuodeksi tai toistaiseksi. Opetussuunnitelmat julkistetaan tarkoituk-
senmukaisessa muodossa opinto-oppaassa tai mahdollisesti muilla soveltuvilla 
tavoilla. 
 
Oulun yliopiston opetuksen johtosääntö 28 §:n mukaan Tiedekunnan opetus-
suunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja 
ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opinto-
jen hyväksilukemisen perusteista mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin 
opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee asian laadun mukaan joko 
tiedekunta, laitos tai asianomaisten opintojen vastuuhenkilö. Hallitus antaa hy-
väksilukemisesta yleisohjeet ja tiedekuntaneuvosto niitä tarkentavat ohjeet. Tie-
dekunta arvioi muun kuin korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa hankitun 
osaamisen erikseen järjestetyllä näytöllä tai muulla opintosuorituksella. Muun 
osaamisen arviointiperusteista päättää tiedekunta, ellei niitä ole opetussuunni-
telmassa tai muissa tiedekunnan määräyksissä erikseen määritelty. 
 
UniPID (the Finnish Universities Partnership for International Development) -
kansainvälisen kehitysyhteistyön yliopistoverkoston tavoitteena on vahvistaa 
suomalaisten yliopistojen roolia Johannesburgin kestävän kehityksen maail-
mankonferenssissa, YK:n vuosituhannen julistuksessa ja päämäärissä asetettu-
jen tavoitteiden edistäjänä sekä Suomen valtioneuvoston kehityspoliittisen oh-
jelman sekä UNESCO:n "Education for Sustainable Development (ESD)" ja 
"Education for All (EFA)" aloitteiden ja "Decade of Education for Sustainable 
Development (DESD)" tavoitteiden toteuttajana. 
 
Liitteenä maantieteen laitoksen professori Jarkko Saarisen asiaa koskeva esi-
tys. Liitteenä myös kopio UNIPID-yhteistyösopimuksesta, jonka myös Oulun yli-
opisto on hyväksynyt. 
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7. jatkuu 
Maantieteen laitoksen esitys koskien kehitysyhteistyön yliopistoverkoston UniPID Virtual Studies 
opintojen hyväksymistä opiskelijan tutkintoon. 
 
 
Päätösesitys: Päätösesitys kokouksessa. 
 
 
Päätös: Hyväksytään opiskelijan suorittamat UniPID Virtual Studies-opinnot osaksi 

luonnontieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa kuitenkin siten, mikäli opis-
kelija aikoo korvata tai hyväksilukea em. opinnoilla tutkintoonsa kuuluvia pakol-
lisia opintoja, täytyy hänen ennen opintoihin hakeutumista ja suorittamista etu-
käteen hyväksyttää laitoksellaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), 
jossa asia todetaan. 

 
 
 
 Dekaani Jouni Pursiainen 
 
 
 Opintoasiainpäällikkö Heikki Kuoppala 

 


