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1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 26.10.2010.
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

OULUN YLIOPISTO
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ESITTELYLISTA A 30 / 2010
Pertti Tikkanen
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Kokous 10 / 2010 maanantaina 1.11.2010 klo 10.15. alkaen

Läsnä

Jari Oksanen, tutkimusdekaani
Eero Hanski, professori
Henrik Hedberg, yliassistentti
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jarmo Rusanen, professori
Matti Weckström, professori
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2
FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

FT Jyrki Manninen on pyytänyt kirjeellään 18.10.2010, että hänet otettaisiin Oulun
yliopistoon avaruusfysiikan dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Tuomo Nygrén on ehdottanut,
että asiantuntijoiksi valittaisiin:
-

professori Hannu Koskinen, Helsingin yliopisto
Senior Lecturer Craig Rodger, University of Otago, Dunedin, Uusi Seelanti

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

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

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen.
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1.

DI Antti Siirtolan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

B 50/2010

2.

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.

Pöydältä 1.11.2010
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3.

M.Sc. Indrek Vurm’in väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
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Kokous 10/2010 maanantaina 1.11.2010 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.
DI Antti Siirtolan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
DI Antti Siirtolan tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “Algorithmic multiparameterised verification of safety properties. Process algebraic approach” tarkastettiin julkisesti 8.10.2010. Dekaanin määrääminä vastaväittäjinä toimivat professori
Gerald Lüttgen, University of Bamberg, Faculty of Business Informatics and Applied Computer Science, Software Technologies Research Group, Bamberg,
Saksasta ja FT Antti Puhakka, Datactica Ltd, Tampereelta ja kustoksena dosentti
Juha Kortelainen Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjien lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja
osoitteessa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514262524/ .
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. DI Antti Siirtolalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 29.10.2010 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.
Päätös:

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 49/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 10/2010 maanantaina 1.11.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. jatkuu
DI Antti Siirtolan väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Hyväksyttiin DI Antti Siirtolan väitöskirja FT-tutkintoa varten arvolauseella
erinomainen (5).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Rusanen sekä Kellokumpu.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
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Heikki Kuoppala
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Kokous 10/2010 maanantaina 1.11.2010 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.
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 29.10.2010
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.

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 50/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 10/2010 maanantaina 1.11.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. jatkuu
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Hyväksyttiin FM Anne Heikkilän lisensiaatintutkimus FL-tutkintoa varten arvolauseella tyydyttävä (2).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hedberg, Hanski, Rusanen sekä Kellokumpu.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Pöydältä 1.11.2010
PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 51/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 10/2010 maanantaina 1.11.2010 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.
_________________________________________________________________________________

3.
M.Sc. Indrek Vurm’in väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
M.Sc. Indrek Vurm’in tähtitieteen alan väitöskirja “Time-dependent modeling of
radiative processes in magnetized astrophysical plasmas” tarkastettiin julkisesti
22.10.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi PhD Gabriele Ghisellini
Osservatorio Astronomico di Brera, Merate, Italiasta ja kustoksena professori Juri
Poutanen Oulun yliopiston fysiikan laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä. Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa.
Oulun yliopiston johtosäännön 40 §:n mukaan yliopiston hallitus, yliopistokollegio,
rehtori, tiedekuntaneuvosto ja dekaani tekevät päätöksensä esittelystä. Muilta
osin esittelymenettelyn käyttämisestä päättää rehtori. Esittelymenettelyä ei kuitenkaan noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 17 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto
määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä suorittaa väitöskirjojen
arvostelun. Tiedekuntaneuvoston 16.2.2010 (A9/2010) päätöksen mukaan ennakkotarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen nimeää tutkimusdekaani. Lisäksi
päätettiin, että väitöskirjojen painatusluvasta (väittelylupa) päättää sekä väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostelee akateeminen arviointiryhmä, joka nimetään tiedekuntaneuvoston tohtorin tutkinnon suorittaneista jäsenistä.
Yliopistolain 558/2009 29 §:n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen
opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtäviin.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. M.Sc. Indrek Vurm’ille varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 29.10.2010 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.
Päätösesitys: Asia otetaan käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla.
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Akateeminen arviointiryhmä

Pöydältä 1.11.2010
PÖYTÄKIRJA
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Kokous 10/2010 maanantaina 1.11.2010 klo 9.15. alkaen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. jatkuu
M.Sc. Indrek Vurm’in väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Asia otettiin käsittelyyn ja hyväksyttiin M.Sc. Indrek Vurm’in väitöskirja FTtutkintoa varten arvolauseella erinomainen (5).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Rusanen sekä Kellokumpu.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

