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1
Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät
Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 30.11.2010.
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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2
FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

FT Marja Roitto on pyytänyt kirjeellään 23.11.2010, että hänet otettaisiin Oulun
yliopistoon kasvien ekofysiologian dosentiksi (hakemusasiakirjat liitteenä).
Keskusteltuaan laitoksen johtajan kanssa professori Satu Huttunen on ehdottanut,
että asiantuntijoiksi valittaisiin:
-

professori Pekka Niemelä, Turun yliopisto
dosentti Sirkku Manninen, Helsingin yliopisto

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 Huttusen esityksen
mukaisesti.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Hallintopäällikkö
.

Pertti Tikkanen.
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Luonnontieteellinen tiedekunta
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Heikki Kuoppala
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OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B 58 - 65
B 58/2010

1.

Väittelyluvan myöntäminen FM Riitta Hekkalan väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 59/2010

2.

Väittelyluvan myöntäminen FM Johannes Niskasen väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 60/2010

3.

Väittelyluvan myöntäminen FM Minna Patasen väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 61/2010

4.

Väittelyluvan myöntäminen FM Samuli Kursun väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 62/2010

5.

Väittelyluvan myöntäminen DI Petteri Alahuhdan väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 63/2010

6.

Väittelyluvan myöntäminen FM Anne Niittyvuopion väitöskirjaksi
tarkoittamalle tutkimukselle.

B 64/2010

7.

FM Juuso Olkkosen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

Pöydältä 3.12.2010

B 65/2010

8.

Ph.D. Anthony Vancen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
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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.
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1.
Väittelyluvan myöntäminen FM Riitta Hekkalan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Richard Baskerville
Georgia State University, Department of Computer Information Systems,
Atlanta, USA:sta ja Associate Professor Susan Gasson, Drexel University
College of Information Science & Technology (the iSchool), Philadelphia,
USA:sta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Riitta Hekkalan
tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”The
many facets of an inter-organisational IS project as perceived by the actors".
Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä, kuitenkin siten,
että esitarkastajista Susan Gasson on esittänyt lausunnossaan suosituksia
korjauksista 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 myös FM Riitta Hekkalan toimittama vastine tehdyistä korjauksista,
jonka ohjaaja on hyväksynyt.
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 Riitta Hekkalalle varataan tilaisuus
vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 2.12.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Riitta Hekkalan väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 59/2010
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
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat
arviointiryhmän varajäseniä.
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2.
Väittelyluvan myöntäminen FM Johannes Niskanen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Knut Børve University
of Bergen, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of
Chemistry, Bergen, Norjasta ja Dr Catalin Miron, Synchrotron SOLEIL, Gif sur
Yvette Cedex, Ranskasta antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Johannes
Niskasen fysiikan alan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”Studies of
photoinduced electronic processes in atoms and molecules". Molemmat
esitarkastajat
puoltavat
väittelyluvan
myöntämistä.
Kyseessä
on
kaksoistutkinto.
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 Johannes Niskaselle varataan tilaisuus
vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 2.12.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Johannes Niskasen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 60/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 12/2010 perjantaina 3.12.2010 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.
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3.
Väittelyluvan myöntäminen FM Minna Patasen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Olle Björneholm,
Uppsala University Department of Physics and Astronomy, Division of
Molecular and Condensed Matter Physics, Uppsala, Ruotsista ja professori
Svante Svensson Lund University, MAX-lab, Lund, Ruotsista antaneet
liitteenä olevat lausuntonsa FM Minna Patasen fysiikan alan väitöskirjaksi
tarkoittamasta tutkimuksesta ”Electron spectroscopic studies of the electronic
structure of some metal atoms and alkali halide molecules". Molemmat
esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä, Svensson pienten
muutosten jälkeen..
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 Minna Pataselle varataan tilaisuus
vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 2.12.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Minna Patasen väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 61/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 12/2010 perjantaina 3.12.2010 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.
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4.
Väittelyluvan myöntäminen FM Samuli Kursun väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat dosentti Sirkka Keränen Helsingin
yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (eläkkeellä) Helsingistä ja
dosentti Jussi Jäntti Helsingin yliopiston Biotekniikan Insitituutista Helsingistä
antaneet liitteenä olevat lausuntonsa FM Samuli Kursun biokemian alan
väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta ”The physiological significance of
mitochondrial fatty acid synthesis pathway". Molemmat esitarkastajat
puoltavat väittelyluvan myöntämistä. Esitarkastajista Keränen on kuitenkin
esittänyt tekijälle muutamien täydennysten tekoa. Tutkimuksen tekijän täytyy
laatia tehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy.
Vastaväittäjä ja kustos nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi
tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. FM Samuli Kursulle varataan tilaisuus vastineen
antamiseen esitarkastajien lausunnoista 2.12.2010 mennessä.

Päätösesitys:

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

Päätös:

Todettiin, että väitöskirjan tekijä ja ohjaaja olivat toimittaneet yhteenvedon
toisen esitarkastajan tekemiin korjausesityksiin, jotka hyväksyttiin. Myönnettiin
painatuslupa FM Samuli Kursun väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 62/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
Kokous 12/2010 perjantaina 3.12.2010 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.
Väittelyluvan myöntäminen DI Petteri Alahuhdan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Do van Thanh NTNUNorwegian University of Science and Technology, Department of Telematics,
Trondheim, Norjasta ja professori Jukka Vanhala Tampereen teknillisen
yliopiston elektroniikan laitoksesta Tampereelta antaneet liitteenä olevat
lausuntonsa DI Petteri Alahuhdan tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirjaksi
tarkoittamasta tutkimuksesta ”Technologies in Mobile Terminals Enabling
Ubiquitous Services". Molemmat esitarkastajat puoltavat väittelyluvan
myöntämistä siten, että esitarkastajista Jukka Vanhala on edellyttänyt
lausunnossaan esittämiensä korjausten tekemistä ohjaajan valvonnassa
ennen työn lopullista painamista. Tutkimuksen tekijän täytyy laatia tehdyistä
korjauksista yksilöity listaus, jonka ohjaaja hyväksyy. Vastaväittäjä ja kustos
nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.
Yliopistolain 558/2009 82 §:n ja siihen perustuvan Oulun yliopiston opetuksen
johtosäännön 25 §:n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi
tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. DI Petteri Alahuhdalle varataan tilaisuus
vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 2.12.2010 mennessä.
Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa DI Petteri Alahuhdan väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle edellyttäen, että toisen esitarkastajan lausunnossaan esittämät
korjaukset tehdään ohjaajan valvonnassa ennen työn lopullista painamista.
Tutkimuksen tekijän täytyy laatiatehdyistä korjauksista yksilöity listaus, jonka
ohjaaja hyväksyy ja listaus liitetään pöytäkirjaan. Vastaväittäjä ja kustos
nimetään vasta, kun listaus korjauksista on tehty.

Päätös:

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

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

PÖYTÄKIRJA
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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
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat
arviointiryhmän varajäseniä.
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6.
Väittelyluvan myöntäminen FM Anne Niittyvuopion väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle.
Dekaanin määrääminä esitarkastajina ovat professori Pekka Pamilo Helsingin
yliopiston Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunnan biotieteiden laitoksesta
Helsingistä ja professori Jaakko Kangasjärvi Bio- ja ympäristötieteellinen
tiedekunnan biotieteiden laitoksesta Helsingistä antaneet liitteenä olevat
lausuntonsa FM Anne Niittyvuopion genetiikan alan väitöskirjaksi
tarkoittamasta tutkimuksesta ”Adaptation to northern conditions at flowering
time genes in Arabidopsis lyrata and Arabidopsis thaliana". 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. FM Anne Niittyvuopiolle varataan tilaisuus
vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista 2.12.2010 mennessä.

Päätösesitys:

Myönnetään väittelylupa FM Anne Niittyvuopion väitöskirjaksi tarkoittamalle
tutkimukselle.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 64/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 12/2010 perjantaina 3.12.2010 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.
________________________________________________________________________________

7.
FM Juuso Olkkosen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
FM Juuso Olkkosen fysiikan alan väitöskirja “Finite difference time domain
studies on sub-wavelength aperture structures” tarkastettiin julkisesti
12.11.2010. Dekaanin määräämänä vastaväittäjänä toimi professori Ilkka
Tittonen, Aalto-yliopiston Mikro- ja nanotekniikan laitoksesta, Micronova,
Espoosta ja kustoksena dosentti Seppo Alanko 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. FM Juuso Olkkoselle varataan tilaisuus vastineen
antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 2.12.2010 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä
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ESITTELYLISTA B 64/2010
Heikki Kuoppala
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FM Juuso Olkkosen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Hyväksyttiin FM Juuso
arvolauseella kiitettävä (4).

Olkkosen

väitöskirja

FT-tutkintoa

varten

Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen sekä
Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Pöydältä 3.12.2010
PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 65/2010
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
Kaikki muut tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekuntaneuvoston jäsenet ovat
arviointiryhmän varajäseniä.
________________________________________________________________________________

8.
Ph.D. Anthony Vancen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.
Ph.D. Anthony Vancen tietojenkäsittelytieteiden alan väitöskirja “ Why do
employees violate is security policies? Insights from multiple theoretical
perspectives” tarkastettiin julkisesti 22.10.2010. Dekaanin määräämänä
vastaväittäjänä toimi professori Balaji Rajagopalan Oakland University, School of
Business Administration, Department of Decision and Information Sciences,
Rochester, USA:sta ja kustoksena professori Mikko Siponen Oulun yliopiston
tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta. Vastaväittäjän lausunto on liitteenä.
Väitöskirja on nähtävänä tiedekunnan toimistossa ja osoitteessa
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514262876/ .
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. Ph.D. Anthony Vancelle varataan tilaisuus
vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta 2.12.2010 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.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Akateeminen arviointiryhmä

Pöydältä 3.12.2010
PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 65/2010
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Ph.D. Anthony Vancen väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu.

Päätös:

Asia otettiin käsittelyyn ja hyväksyttiin Ph.D. Anthony Vancen väitöskirja FTtutkintoa varten arvolauseella erinomainen (5).
Päätöksentekoon osallistuivat: Oksanen, Hanski, Kellokumpu, Rusanen sekä
Weckström.

Tutkimusdekaani

Jari Oksanen

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

